
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อบญัญัติข้อบญัญัติ  
องค์การบรหิารส่วนตําบลแม่วินองค์การบรหิารส่วนตําบลแม่วิน  

  
เรื่องเรื่อง  

  
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25642564 



องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
เขต/อําเภอ แมวาง    จังหวัดเชียงใหม

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

9 หมู 15  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล แมวิน
  เขต/อําเภอ แมวาง  จังหวัดเชียงใหม  50360

พื้นที่ 442.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 12,787 คน
ชาย 6,501 คน

หญิง 6,286 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลแม่วิน
อําเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมวิน

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแมวินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลแมวินจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 59,678,467.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 17,775,657.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,201,069.78 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
26,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 2,613,511.70 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 53,958,823.62 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 23,855.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 417,586.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 319,486.14 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 36,700.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,129,609.78 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 32,031,586.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 287,622.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 42,979,712.47 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 12,210,423.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,026,820.33 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,053,159.14 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,450,250.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,239,060.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 287,622.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 10,432,458.05 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน

อ.แมวาง  จ.เชียงใหม

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 307,717.74 76,800.00 220,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

177,660.48 88,400.00 183,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 515,597.35 573,500.00 510,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 31,050.00 30,000.00 30,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,032,025.57 768,700.00 943,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 31,464,751.30 30,253,000.00 31,595,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31,464,751.30 30,253,000.00 31,595,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 39,373,358.00 38,560,000.00 39,370,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

39,373,358.00 38,560,000.00 39,370,000.00

รวม 71,870,134.87 69,581,700.00 71,908,500.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,868,822.00 17,201,148.00 16,524,080.00

งบบุคลากร 16,786,363.20 19,939,432.00 23,915,335.00

งบดําเนินงาน 13,191,803.00 19,668,420.00 17,826,310.00

งบลงทุน 4,639,025.00 7,260,300.00 7,525,075.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 5,767,280.00 5,482,400.00 6,087,700.00

รวมจายจากงบประมาณ 55,273,293.20 69,581,700.00 71,908,500.00

รวม 55,273,293.20 69,581,700.00 71,908,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลแม่วิน
อําเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลแม่วิน

อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,924,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 355,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 24,156,590

แผนงานสาธารณสุข 414,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 160,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,902,705

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,288,385

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 858,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 325,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,524,080

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,908,500



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,503,240 2,372,100 12,875,340
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,688,920 0 3,688,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,814,320 2,372,100 9,186,420

งบดําเนินงาน 4,680,000 804,400 5,484,400
    ค่าตอบแทน 870,000 225,000 1,095,000

    ค่าใช้สอย 2,620,000 489,400 3,109,400

    ค่าวัสดุ 690,000 90,000 780,000

    ค่าสาธารณูปโภค 500,000 0 500,000

งบลงทุน 447,200 72,800 520,000
    ค่าครุภัณฑ์ 447,200 72,800 520,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน

อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 1/8



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 15,675,440 3,249,300 18,924,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 305,000 305,000
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 255,000 255,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                              รวม 355,000 355,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน

อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 8,724,240 0 0 8,724,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,724,240 0 0 8,724,240

งบดําเนินงาน 840,000 8,231,600 62,400 9,134,000
    ค่าตอบแทน 110,000 0 0 110,000

    ค่าใช้สอย 640,000 4,308,500 0 4,948,500

    ค่าวัสดุ 90,000 3,923,100 62,400 4,075,500

งบลงทุน 18,750 1,012,400 0 1,031,150
    ค่าครุภัณฑ์ 18,750 72,400 0 91,150

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 940,000 0 940,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,200,000 67,200 5,267,200
    เงินอุดหนุน 0 5,200,000 67,200 5,267,200

                              รวม 9,582,990 14,444,000 129,600 24,156,590

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน

อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 414,000 414,000
    ค่าตอบแทน 144,000 144,000

    ค่าใช้สอย 270,000 270,000

                              รวม 414,000 414,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000
    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

                              รวม 160,000 160,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน

อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 4/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 2,315,755 0 2,315,755
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,315,755 0 2,315,755

งบดําเนินงาน 894,000 130,000 1,024,000
    ค่าตอบแทน 90,000 0 90,000

    ค่าใช้สอย 699,000 0 699,000

    ค่าวัสดุ 105,000 130,000 235,000

งบลงทุน 97,150 5,465,800 5,562,950
    ค่าครุภัณฑ์ 97,150 0 97,150

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 5,465,800 5,465,800

                              รวม 3,306,905 5,595,800 8,902,705

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน

อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 266,910 266,910
    ค่าใช้สอย 155,000 155,000

    ค่าวัสดุ 111,910 111,910

งบลงทุน 410,975 410,975
    ค่าครุภัณฑ์ 410,975 410,975

งบเงินอุดหนุน 610,500 610,500
    เงินอุดหนุน 610,500 610,500

                              รวม 1,288,385 1,288,385

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน

อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 340,000 100,000 273,000 713,000
    ค่าใช้สอย 240,000 100,000 273,000 613,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 15,000 130,000 145,000
    เงินอุดหนุน 0 15,000 130,000 145,000

                              รวม 340,000 115,000 403,000 858,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 95,000 230,000 325,000
    ค่าใช้สอย 80,000 230,000 310,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

                              รวม 95,000 230,000 325,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน

อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 7/8



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,524,080 16,524,080
    งบกลาง 16,524,080 16,524,080

                              รวม 16,524,080 16,524,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน

อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,924,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 355,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 24,156,590

แผนงานสาธารณสุข 414,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 160,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,902,705

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,288,385

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 858,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 325,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,524,080

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,908,500

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลแมวิน 
และโดยอนุมัติของนายอําเภอแมวาง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 71,908,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 71,908,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลแม่วิน
อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่



(ลงนาม)                0   . 
                (นางเกศริน   ตุ่นแก้ว) 
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

(ลงนาม)     . 
                (นายมนัส   สุรยิสิงห์) 
            ตําแหน่ง นายอําเภอแม่วาง 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 
ข้อ 7. ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินมีหน้าที่รกัษาการให้เป็นไปตามบัญญติันี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่     28 ก.ย. 2563                . 
 

                                                           
   
 

                          อนุมัติ 

              



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
อําเภอ แมวาง  จังหวัดเชียงใหม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 185,055.77 240,521.03 250,753.48 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 14,327.00 19,788.00 11,394.26 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 19,196.00 34,252.00 45,570.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 36,800.00 389.13 % 180,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 218,578.77 294,561.03 307,717.74 76,800.00 220,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,580.20 3,482.30 3,443.50 3,500.00 0.00 % 3,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 834.00 6,485.00 951.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 16,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

80.00 160.00 70.00 100.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 990.00 3,300.00 3,210.00 3,300.00 6.06 % 3,500.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 870.00 100.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 107,466.00 37,208.00 145,494.98 50,000.00 190.00 % 145,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 40.00 240.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

16,900.00 31,900.00 21,940.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 240.00 540.00 341.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 9,720.00 4,200.00 2,200.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 156,000.20 87,615.30 177,660.48 88,400.00 183,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 3,500.00 0.00 10,500.00 3,500.00 185.71 % 10,000.00
     ดอกเบี้ย 408,897.43 424,385.57 505,097.35 570,000.00 -12.28 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 412,397.43 424,385.57 515,597.35 573,500.00 510,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 960.00 0.08 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 23,400.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 7,392.00 25,034.00 25,050.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 31,772.00 31,034.08 31,050.00 30,000.00 30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 815,910.08 2,282,863.32 1,341,574.01 2,300,000.00 -41.30 % 1,350,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,362,559.36 9,692,149.85 11,148,935.69 9,750,000.00 15.38 % 11,250,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,981,756.02 6,558,064.21 6,189,728.12 6,600,000.00 -6.06 % 6,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 875,213.98 683,713.61 843,147.29 700,000.00 21.43 % 850,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,114,975.62 9,858,034.76 10,839,939.29 9,900,000.00 9.60 % 10,850,000.00
     ภาษีสุรา 2,537,458.16 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 79,799.18 91,255.11 98,929.54 90,000.00 5.56 % 95,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 102,261.72 76,780.59 95,302.98 85,000.00 11.76 % 95,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 700,828.10 726,427.88 810,618.38 750,000.00 8.00 % 810,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

115,688.00 75,991.00 96,576.00 78,000.00 21.79 % 95,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,686,450.22 30,045,280.33 31,464,751.30 30,253,000.00 31,595,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

36,388,199.00 36,950,035.00 39,373,358.00 38,560,000.00 2.10 % 39,370,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,388,199.00 36,950,035.00 39,373,358.00 38,560,000.00 39,370,000.00
รวมทุกหมวด 63,893,397.62 67,832,911.31 71,870,134.87 69,581,700.00 71,908,500.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมวิน

อ.แมวาง  จ.เชียงใหม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 71,908,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 220,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 180,000 บาท

ประมาณการไว้คาดวาจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง โดยประมาณการตามที่กฎหมายวาด้วยภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนด

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 183,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชยได้เพิ่มขึ้น

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 145,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บคาปรับการผิดสัญญาได้เพิ่มขึ้น
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณประมาณเทากับปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการ
ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 510,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะมี
รายได้จากคาเชาหรือบริการสถานที่เพิ่มขึ้น

ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,595,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 1,350,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,250,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะได้
รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,200,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 850,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะได้
รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,850,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะได้
รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 95,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะได้
รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 95,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะได้
รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 810,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณไว้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 95,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณไว้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 39,370,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 39,370,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณ 2563 โดยประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับการจัดสรรในปงบ
ประมาณ 2562 ซึ่งคาดวาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
มากขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 532,080 532,080 0 % 532,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 90,720 90,720 0 % 90,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

3,169,161.29 3,088,800 3,068,168 2,974,920 0 % 2,974,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,853,881.29 3,773,520 3,782,168 3,688,920 3,688,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,696,169 2,831,157.1 2,743,303.23 3,255,220 29.42 % 4,212,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,330 84,000 84,000 132,000 18.18 % 156,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
อําเภอแมวาง    จังหวัดเชียงใหม

วันที่พิมพ : 8/9/2563  10:59:50 หน้า : 1/64



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 231,060 242,400 255,060 275,760 3.18 % 284,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,129,792.26 1,201,880 1,267,479.68 1,724,160 8 % 1,862,040

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 117,240 100,000 115,946.29 164,592 5.02 % 172,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,384,591.26 4,585,437.1 4,591,789.2 5,677,732 6,814,320
รวมงบบุคลากร 8,238,472.55 8,358,957.1 8,373,957.2 9,366,652 10,503,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 18,900 15,600 350,000 71.43 % 600,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 360 4,200 0 36,170 -44.71 % 20,000

คาเชาบ้าน 163,000 144,500 150,077.29 200,000 0 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,300 5,200 7,600 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 181,660 172,800 173,277.29 636,170 870,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,232,973.4 846,225 0 0 0 % 0

คากําจัดสิ่งปฏิกูล 0 0 4,000 10,000 0 % 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาจ้างเก็บข้อมูลพื้นฐาน 0 0 0 50,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 813,798.08 1,101,100 8.98 % 1,200,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอโดเมนเนม (เว็บไซต) 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอโดเมนเนม (เว็ปไซด) 0 0 9,000 0 0 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 0 45,000 -66.67 % 15,000

คาถายเอกสาร และคาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 3,323 0 0 % 0

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

คาเบี้ยประกันรถสวนกลาง 0 0 0 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 68,850 83,565 43,015 130,000 -42.31 % 75,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับของขวัญ ของรางวัล หรือ
เงินรางวัล

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

105,156 39,620 224,039.4 300,000 -16.67 % 250,000

คาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จฯ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 600,000 -8.33 % 550,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

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

โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทนถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

0 20,118 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

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

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

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

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 9,063.35 0 0 % 0

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

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 0 0 3,913 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ และวันชาติ 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแมวิน 8,145 16,300 2,000 50,000 -30 % 35,000

โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน
พระราชทาน

61,279 0 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร

4,050 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย และสงเสริมประชาธิปไตย

0 0 7,800 0 0 % 0

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย และสงเสริมประชาธิปไตย

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระ
เกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

5,850 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปให้แก
ประชาชน

0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ ผู้นํา
ชุมชนและตัวแทนกลุมตางๆของตําบลแมวิ
น

0 0 94,245 400,000 -87.5 % 50,000

โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศสําหรับ
ประชาชน

0 0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 0 0 2,100 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 7,707 10,992 0 0 % 0

โครงการวันปิยมหาราช 4,504.75 3,848 1,000 0 0 % 0

โครงการวันแมแหงชาติ 6,273 15,642 9,582 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมและรณรงคการประหยัด
พลังงาน

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 51,684.35 197,797 217,017.4 450,000 -55.56 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,548,765.5 1,230,822 1,454,888.23 3,501,100 2,620,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 111,165 91,301 108,266 100,000 -20 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 960 6,905 1,985 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 34,528 11,398 14,730 50,000 -50 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 7,776.4 15,396 8,219 50,000 -60 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 16,600 0 37,888 80,000 -62.5 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 306,647.1 318,508.07 359,679.54 480,000 -16.67 % 400,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 360 120,000 -91.67 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 900 0 300 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 49,090 27,960 1,945 100,000 0 % 100,000

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 1,926 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 527,666.5 471,468.07 535,298.54 1,050,000 690,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 277,873.78 261,891.39 252,725.4 350,000 -14.29 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,629 23,224 11,774 60,000 -50 % 30,000

คาบริการโทรศัพท 56,824.13 65,317.65 58,292 100,000 -20 % 80,000

คาบริการไปรษณีย 4,585 8,559 5,658 30,000 0 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 92,415.9 71,518.8 67,399.3 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 441,327.81 430,510.84 395,848.7 620,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 2,699,419.81 2,305,600.91 2,559,312.76 5,807,270 4,680,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้บุนวมขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 0 0 18,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 3,000 0 % 3,000

เก้าอี้สํานักงาน (เก้าอี้หมุนบุหนัง) 0 1,990 15,600 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู

0 0 0 96,200 -100 % 0

ชุดรับแขก 0 0 23,700 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 19,200

ตู้สาขาโทรศัพท เครื่องโทรศัพท พร้อมติด
ตั้งอุปกรณที่เกี่ยวข้อง

0 0 29,425 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เต็นท 0 0 0 0 100 % 100,000

โต๊ะขาพับหน้าแสตนเลส 0 0 34,700 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 13,000 -100 % 0

โต๊ะหน้าโฟเมก้า 0 0 0 0 100 % 27,250

พัดลมติดผนัง 0 0 0 0 100 % 8,000

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 0 100 % 10,800

พาติชั่นกั้นห้องทํางาน 0 0 0 0 100 % 28,150

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบติจิตอล 0 0 18,700 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 20,000 0 0 0 0 % 0

คอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค 0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค 0 20,700 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

7,900 15,200 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

0 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 5,200 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 4,800 5,700 0 5,000 364 % 23,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 5,600

อุปกรณกระจายสัญญาณ 0 0 2,800 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 0 1,400 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 186,402.3 91,220 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 97,500 0 0 % 0

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 250,000 -20 % 200,000

โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงห้องประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแมวิน

0 0 60,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 219,102.3 134,810 300,425 425,800 447,200
รวมงบลงทุน 219,102.3 134,810 300,425 425,800 447,200

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 20,000 0 0 0 0 % 0

รายจายอื่น 0 0 20,000 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 30,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 59,916 9,673.6 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 0 50,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,750 35,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระมหา
กรุณาธิคุณ

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระมหา
กรุณาธิคุณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2564 อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม

0 0 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 63,666 44,673.6 65,000 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 63,666 44,673.6 65,000 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,240,660.66 10,844,041.61 11,318,694.96 15,644,722 15,675,440
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 984,885 1,301,740 1,519,140 1,962,000 2.16 % 2,004,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 14,200 14,340 10,000 140 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 36,750 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 164,360 234,960 244,440 3.83 % 253,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 34,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,158,435 1,556,300 1,858,440 2,306,440 2,372,100
รวมงบบุคลากร 1,158,435 1,556,300 1,858,440 2,306,440 2,372,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,690 0 0 4,000 25 % 5,000

คาเชาบ้าน 71,954.84 86,516.13 102,093.54 156,000 28.21 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,400 19,700 19,400 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 94,044.84 106,216.13 121,493.54 185,000 225,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 180 185,790 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,450 5,000 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 113,640 110,000 96.36 % 216,000

คาถายเอกสาร และคาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 1,600 14,000 114.29 % 30,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

80,751.6 138,847.25 132,356.6 100,000 50 % 150,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 0 200,000 -75 % 50,000

โครงการบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ 270 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพ

9,320 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 0 0 6,100 4.92 % 6,400

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ 0 0 14,100 12,400 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,700 8,800 6,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 99,221.6 333,437.25 269,746.6 472,500 489,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,991.65 22,955.9 37,317.7 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 550 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 49,960 22,950 23,190 39,000 2.56 % 40,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 119,951.65 45,905.9 61,057.7 77,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 313,218.09 485,559.28 452,297.84 734,500 804,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 1,500 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (เก้าอี้หมุนบุหนัง) 0 3,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้หมุนบุหนังขาเหล็กอยางดี 2,900 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้หมุนบุหนังธรรมดา 1,500 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้หมุนบุหนังพนักสูง 3,500 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 0 0 0 29,900 -100 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อน 13,500 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 6,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 0 4,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 0 6,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุตพร้อมกระจก 6,000 0 0 0 0 % 0

พาติชั่นกั้นห้องทํางาน 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 20,700 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

0 0 7,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิก LED สี แบบ 
Network

11,800 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 0 100 % 6,300

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

0 0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 9,390 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,590 13,500 28,300 59,200 72,800
รวมงบลงทุน 48,590 13,500 28,300 59,200 72,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,520,243.09 2,055,359.28 2,339,037.84 3,100,140 3,249,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,760,903.75 12,899,400.89 13,657,732.8 18,744,862 18,924,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 20,000 150 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 400 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)

0 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตําบลแมวิน

0 6,670 740 20,000 -50 % 10,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงวันหยุดเทศกาล

29,720 34,940 19,480 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงวันหยุดเทศกาลปีใหม

0 0 0 8,830 69.88 % 15,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต

0 0 0 25,000 -40 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,120 41,610 20,220 193,830 255,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 30,120 41,610 20,220 273,830 305,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ถังออกซิเจน 0 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ทอดูดน้ําดับเพลิง 0 0 0 9,500 -100 % 0

สายสงน้ําดับเพลิง 0 0 0 17,800 -100 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิงปรับรูปแบบได้ 0 0 0 27,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 59,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 59,800 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 0 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 0 50,000 50,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 30,120 91,610 20,220 383,630 355,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,120 91,610 20,220 383,630 355,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,302,130 3,546,413 3,652,260 4,167,420 49.64 % 6,235,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 70,000 140 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,554,465.81 1,812,300 1,992,750 2,079,240 2.46 % 2,130,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 156,290.97 141,498 146,290 129,180 -4.09 % 123,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,054,886.78 5,542,211 5,833,300 6,511,840 8,724,240
รวมงบบุคลากร 5,054,886.78 5,542,211 5,833,300 6,511,840 8,724,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000 33,000 45,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,600 20,700 30,600 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 60,600 53,700 75,600 120,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 438,766 381,500 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 444,000 570,000 -5.26 % 540,000

คาถายเอกสาร และคาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาถายเอกสาร และคาเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 697 0 0 % 0

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

69,760 55,367.6 53,436.92 80,000 -12.5 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,110 3,750 2,900 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 515,636 440,617.6 501,033.92 685,000 640,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,212 11,890 24,464 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,039.25 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 10,200 4,120 18,659 50,000 -10 % 45,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 9,200 -45.65 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 0 800 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 26,451.25 16,010 43,123 120,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 602,687.25 510,327.6 619,756.92 925,000 840,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้บุนวมไมมีที่พักแขน 0 0 700 0 0 % 0

เก้าอี้มีที่พักแขน 0 0 2,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 3,000 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 16,100 0 0 % 0

เก้าอี้หมุนบุหนัง 0 0 0 3,400 -100 % 0

เก้าอี้หมุนบุหนังแบบมีพักแขน 2,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 36,000 45,000 -100 % 0

พาติชั่นกั้นห้องทํางาน 0 0 0 0 100 % 18,750

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 0 21,700 0 0 % 0

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี

0 0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา

0 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,800 0 97,000 48,400 18,750
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 7,800 0 97,000 48,400 18,750
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,665,374.03 6,052,538.6 6,550,056.92 7,485,240 9,582,990

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 84,350 106,600 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาพาหนะรับ-สง นักเรียน ศพด. 0 0 136,410 120,000 25 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 36,000 0 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 42,086 51,430.93 74,925 230,000 -47.83 % 120,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการซัมเมอรหรรษา 14,320 15,000 17,793 20,000 50 % 30,000

โครงการท้องถิ่นรักการอาน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการทัศนศึกษาเด็กเล็ก 29,060 29,685 0 0 0 % 0

โครงการประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน 9,750 9,500 9,540 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกปฏิบัติการจัดทําแผนการศึกษา 9,216 9,245 0 0 0 % 0

โครงการฝึกปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา

0 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ : 8/9/2563  10:59:50 หน้า : 21/64



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครู
เด็กเล็ก

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 4,375 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

2,942,800 3,050,910 3,794,920 3,894,170 -1.04 % 3,853,500

โครงการสร้างแหลงเรียนรู้ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน
การจัดประสบการณเด็กปฐมวัย

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงประกวด ศพด. ดีเดน 0 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,400 6,100 2,200 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 3,269,982 3,278,470.93 4,040,163 4,534,170 4,308,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 2,247 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 440 5,971.64 2,332.6 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,971 44,954 49,927.4 80,000 -37.5 % 50,000

คาอาหารเสริม (นม) 3,183,428.4 3,326,165.26 3,458,740.24 3,733,600 0.28 % 3,744,000

วัสดุกอสร้าง 23,370 12,483 25,718 90,000 -44.44 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 1,275 35,000 -24 % 26,600
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วัสดุการศึกษา 13,555 20,000 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 22,500

รวมค่าวัสดุ 3,270,764.4 3,411,820.9 3,537,993.24 3,973,600 3,923,100
รวมงบดําเนินงาน 6,540,746.4 6,690,291.83 7,578,156.24 8,507,770 8,231,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศน LED 0 0 0 0 100 % 17,600

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 47,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 72,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้าง ศพด. หมูที่ 19 0 0 0 0 100 % 880,000

โครงการปรับปรุง ศพด. หมูที่ 12 30,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการสร้างสนามเด็กเลน สร้างปัญญา 0 0 0 100,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 60,000

คาซอมแซม ปรับปรุง ตอเติม อาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน

0 0 0 201,600 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,000 0 0 301,600 940,000
รวมงบลงทุน 30,000 0 0 301,600 1,012,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 4,722,000 4,940,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพท. เชียงใหมเขต 4 ในพื้นที่ตําบลแมวิน

0 0 5,048,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพท. เชียงใหมเขต 4 ในพื้นที่ตําบลแมวิน

0 0 0 5,100,000 1.96 % 5,200,000

รวมเงินอุดหนุน 4,722,000 4,940,000 5,048,000 5,100,000 5,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 4,722,000 4,940,000 5,048,000 5,100,000 5,200,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,292,746.4 11,630,291.83 12,626,156.24 13,909,370 14,444,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 213,916.1 178,796.48 73,390.7 64,960 -3.94 % 62,400

รวมค่าวัสดุ 213,916.1 178,796.48 73,390.7 64,960 62,400
รวมงบดําเนินงาน 213,916.1 178,796.48 73,390.7 64,960 62,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 582,400 377,840 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนยการเรียน
ชุมชนชาวไทยแมฟ้าหลวง สังกัดศูนยการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมวาง

0 0 149,280 162,400 -58.62 % 67,200

รวมเงินอุดหนุน 582,400 377,840 149,280 162,400 67,200
รวมงบเงินอุดหนุน 582,400 377,840 149,280 162,400 67,200

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 796,316.1 556,636.48 222,670.7 227,360 129,600
รวมแผนงานการศึกษา 17,754,436.53 18,239,466.91 19,398,883.86 21,621,970 24,156,590
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ Big Cleaning Day 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการกําจัดขยะแบบครบวงจร 46,644.05 0 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะตําบลแมวิน 0 156,672 66,048 120,000 -16.67 % 100,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคระดับพื้น
ฐาน

0 17,720 17,720 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงคการดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณถนนและสถานที่สําคัญ

11,165 28,930 27,790 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงคป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
เอดส

0 0 0 10,000 -50 % 5,000
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

29,946 28,432.6 27,600 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงคและป้องกันโรคเอดสในวัน
เอดสโลก

0 1,800 0 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

0 0 49,410 60,000 0 % 60,000

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ "สุขภาพดี ชีวี
มีสุข"

0 9,270 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้แกประชาชนและผู้
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ

0 9,300 9,900 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 87,755.05 282,124.6 198,468 320,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 87,755.05 282,124.6 198,468 464,000 414,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 380,000 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข   
- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูบ้านละ 
20,000  บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ 
ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพื้นที่  ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม 
ดวนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 28197  ลงวันที่ 
18 กรกฏาคม 2561  เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปี งบ
ประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี หมูที่ 11

0 0 0 5,500 -100 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี หมูที่ 15

0 0 0 5,500 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี หมูที่ 5

0 0 0 5,500 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี หมูที่ 9

0 0 0 5,500 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติายามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 1

0 0 0 5,500 -100 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติายามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 16

0 0 0 5,500 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติายามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 19

0 0 0 5,500 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติายามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 3

0 0 0 5,500 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติายามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 6

0 0 0 5,500 -100 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒนา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติายามบรม
ราชกุมารี หมูที่ 7

0 0 0 5,500 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมูที่ 1

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมูที่ 11

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมูที่ 15 

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมูที่ 16

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมูที่ 19

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมูที่ 3

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมูที่ 5

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมูที่ 6

0 0 0 3,100 -100 % 0
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โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมูที่ 7

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE หมูที่ 9

0 0 0 3,100 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 1

0 0 0 11,400 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 11

0 0 0 11,400 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 15

0 0 0 11,400 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 16

0 0 0 11,400 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 19

0 0 0 11,400 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 3

0 0 0 11,400 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 5

0 0 0 11,400 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 6

0 0 0 11,400 -100 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 7

0 0 0 11,400 -100 % 0
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 9

0 0 0 11,400 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 380,000 200,000 200,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 380,000 200,000 200,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 87,755.05 662,124.6 398,468 664,000 414,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 87,755.05 662,124.6 398,468 664,000 414,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลแมวิน 
(ศูนยสหชราชีพ)

0 0 0 75,000 -20 % 60,000

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานใน
ชวงปิดภาคเรียน

36,000 47,200 13,200 38,000 -47.37 % 20,000

โครงการจิตอาสาสูสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลแมวิน

0 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา
เยาวชน

9,270 12,060 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 0 8,815 10,000 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
พิการ

9,570 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน

0 0 19,550 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชน

0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้สูง
อายุ

0 0 19,920 0 0 % 0

โครงการศูนยชวยเหลือและร้องทุกขสตรี
ตําบลแมวิน

0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ (ศพส.พก.)ตําบลแมวิน จัดการ
ตนเองสูตําบลสุขภาวะที่ยั่งยืน

0 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

0 0 0 65,000 -53.85 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

9,970 10,090 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพองคกรชุมชน
ตําบลแมวิน

0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 64,810 78,165 82,670 248,000 160,000
รวมงบดําเนินงาน 64,810 78,165 82,670 248,000 160,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 64,810 78,165 82,670 248,000 160,000
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 64,810 78,165 82,670 248,000 160,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,029,480 646,420.43 413,106 901,480 80.73 % 1,629,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 96,000 0 % 96,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 27,883.33 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 220,800 225,360 229,560 346,920 33.9 % 464,515

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 60,000 40 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,328,280 935,663.76 720,666 1,446,400 2,315,755
รวมงบบุคลากร 1,328,280 935,663.76 720,666 1,446,400 2,315,755

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 6,250 0 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 69,000 45,000 3,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,750 1,650 0 24,000 -37.5 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 72,750 52,900 3,000 99,000 90,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 133,000 68,419 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 236,653.24 369,000 -12.2 % 324,000

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

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

20,460 11,485.05 860 44,400 35.14 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,924 12,450 6,050 65,600 357.32 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 156,384 92,354.05 243,563.24 499,000 699,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,264 11,717 18,361 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 19,830 1,120 40,000 -50 % 20,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร 45,960 21,800 32,150 60,000 -41.67 % 35,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 10,000 -50 % 5,000
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วัสดุสํารวจ 0 1,800 4,620 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 86,224 55,147 56,251 195,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 315,358 200,401.05 302,814.24 793,000 894,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 7,000 0 0 % 0

เก้าอี้หมุนบุหนังพนักสูง 2,900 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้หมุนบุหนังอยางดี 2,900 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 12,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุตพร้อมกระจก 6,000 0 0 0 0 % 0

พาติชั่นกั้นห้องทํางาน 0 0 0 0 100 % 12,650

ครุภัณฑกอสร้าง

แบบหลอคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 8,450

ครุภัณฑสํารวจ

ขาตั้งกล้องสํารวจ 0 0 3,000 0 0 % 0

เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) 0 0 12,000 0 0 % 0

ชุดทดสอบคอนกรีต 0 0 7,600 0 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง 0 0 0 0 100 % 6,050
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 21,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 0 30,000 0 % 30,000

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ 
LED ขาวดํา

0 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

0 0 7,100 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

0 0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 0 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 25,000 20 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,800 0 69,700 71,900 97,150
รวมงบลงทุน 11,800 0 69,700 71,900 97,150

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,655,438 1,136,064.81 1,093,180.24 2,311,300 3,306,905
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งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,614.02 43,158.01 52,633.3 110,000 18.18 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 61,614.02 43,158.01 52,633.3 110,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 61,614.02 43,158.01 52,633.3 110,000 130,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค หมูที่ 
15 บ้านใหมวังผาปูน

0 0 0 0 100 % 81,000

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค หมูที่ 
16

0 0 0 262,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค หมูที่ 
9 บ้านสบวิน

0 0 0 0 100 % 320,000

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 
15

0 0 0 300,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 บ้าน
ห้วยอีคาง

0 0 0 0 100 % 235,000
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 บ้าน
ห้วยตอง

0 0 0 0 100 % 77,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 บ้าน
ห้วยตอง

0 0 0 0 100 % 119,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 บ้าน
ห้วยตอง

0 0 0 0 100 % 124,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 บ้าน
ห้วยโป่ง

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 12 บ้าน
ขุนวาง

0 0 0 0 100 % 112,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13 บ้าน
มอนยะ (หยอมบ้านมอนยะกลาง)

0 0 0 0 100 % 61,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13 บ้าน
มอนยะ (หยอมบ้านมอนยะเหนือ)

0 0 0 0 100 % 126,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 16 บ้าน
หนองมณฑา (หยอมบ้านใหม)

0 0 0 0 100 % 175,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 17 บ้าน
ป่ากล้วย

0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 18 บ้าน
แมเตียน (หยอมบ้านห้วยเย็น)

0 0 0 0 100 % 102,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 19 บ้าน
ประตูเมือง (หยอมบ้านห้วยหอย)

0 0 0 0 100 % 197,000

วันที่พิมพ : 8/9/2563  10:59:50 หน้า : 40/64



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้าน
ขุนป๋วย (หยอมบน)

0 0 0 0 100 % 123,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้าน
ขุนป๋วย (หยอมลาง)

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้าน
ขุนป๋วย (หยอมลาง)

0 0 0 0 100 % 116,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 4 บ้าน
หนองเตา

0 0 0 0 100 % 207,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 บ้าน
แมสะป๊อก (หยอมบ้านแมสะป๊อกใต้)

0 0 0 0 100 % 121,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 บ้าน
แมมูต

0 0 0 0 100 % 275,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้าน
ห้วยหยวก

0 0 0 0 100 % 225,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 บ้าน
ห้วยข้าวลีบ

0 0 0 0 100 % 128,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 บ้าน
ห้วยข้าวลีบ (หยอมบ้านโป่งสมิต)

0 0 0 0 100 % 132,000

โครงการกอสร้างถนน  ึคสล. หมูที่ 13 บ้าน
มอนยะ (หยอมบ้านมอนยะกลาง)

0 0 0 0 100 % 312,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 18

221,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1

203,000 109,500 200,000 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10

102,000 269,000 300,000 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12

0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 บ้านขุนวาง (หยอมบ้านเจ็ดหลัง)

0 0 0 321,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13

0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 บ้านมอนยะ (หยอมบ้านมอนยะ
เหนือ)

0 0 0 97,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 บ้านมอนยะ (หยอมบ้านแมเตียน
ม้ง)

0 0 0 402,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 14

185,000 0 201,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 14 บ้านห้วยยาว

0 0 0 98,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 14 บ้านห้วยยาว (หยอมบ้านโป่งน้อย
เกา)

0 0 0 103,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 14 บ้านห้วยยาว (หยอมบ้านโป่งน้อย
ใหม)

0 0 0 99,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 15

158,000 279,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 16

0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 16 บ้านหนองมณฑา (หยอมบ้าน
ใหม)

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 17

184,000 0 241,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 17 บ้านป่ากล้วย

0 0 0 160,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 17 บ้านป่ากล้วย (หยอมบ้านโป่งลม
แรง)

0 0 0 160,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 18

0 0 250,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 18 บ้านแมเตียน

0 0 0 169,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 18 บ้านแมเตียน (หยอมบ้านห้วยเย็น)

0 0 0 181,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 19

238,000 0 253,700 321,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2

0 299,000 300,000 351,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3

0 277,000 0 321,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4

0 199,000 300,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5

0 0 244,500 210,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 บ้านแมสะป๊อดใต้

200,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6

270,000 299,000 119,000 249,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7

119,000 229,500 277,000 237,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8

93,000 129,500 73,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ (หยอมบ้านโป่ง
สมิต)

0 0 0 176,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชองล้อรถ หมูที่ 12

81,000 149,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชองล้อรถ หมูที่ 16

93,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชองล้อรถ หมูที่ 4

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา หมูที่ 16 68,700 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา หมูที่ 17 0 167,300 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา หมูที่ 2  บ้านทุง
หลวง (หยอมบ้านห้วยทราย)

0 0 0 0 100 % 184,000

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา หมูที่14 บ้าน
ห้วยยาว (หยอมบ้านโป่งน้อยเกา)

0 0 0 0 100 % 191,000

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11

0 0 0 165,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาราง หมูที่ 12 บ้านขุนวาง

0 0 0 0 100 % 174,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาราง หมูที่ 8 บ้านห้วย
ข้าวลีบ

0 0 0 118,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9

0 0 0 349,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างหอกระจายขาว หมูที่ 14 0 0 98,500 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างหอกระจายขาว หมูที่ 17 0 0 58,400 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหอกระจายขาว หมูที่ 8 
บ้านห้วยข้าวลีบ

0 0 0 56,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เพื่อกอสร้างถัง
เก็บน้ํา หมูที่ 8

149,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
ลําห้วยตอง หมูที่ 10

60,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

211,200 482,880 0 300,000 -83.33 % 50,000

โครงการขุดบอเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภคบ้านหนองมณฑา หมูที่ 16

25,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วยจักไค หมูที่ 5 20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วยวิน หมูที่ 9 24,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วยหยวก หมูที่ 7 16,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมืองทุงดง หมูที่ 9 8,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมืองบ้านใน หมูที่ 6 20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมืองวังยาอู หมูที่ 6 14,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมืองห้วยผักเฮือด หมู
ที่ 6

25,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกหน้าฝายทุงดง หมูที่ 9 24,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร หมูที่ 17

0 99,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา หมูที่ 14 บ้านห้วยยาว 
(หยอมบ้านโป่งน้อยเกา)

0 0 0 0 100 % 23,800

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา หมูที่ 16 บ้านหนองมณฑา

0 0 0 0 100 % 24,100

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา หมูที่ 17 บ้านป่ากล้วย

0 0 0 0 100 % 190,000

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา หมูที่ 18 บ้านแมเตียน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา หมูที่ 19 บ้านประตูเมือง

0 0 0 0 100 % 123,000

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา หมูที่ 4 บ้านหนองเตา (หยอม
บ้านห้วยเกี๋ยง)

0 0 0 0 100 % 114,000

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา หมูที่ 5 บ้านแมสะป๊อก

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา หมูที่ 7

20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 14

100,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 16

60,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 3

80,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 4

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 7

0 0 0 22,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซีเพื่อปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 19

0 24,620 19,500 0 0 % 0

โครงการจัดทําฝาปิดรางระบายน้ําเหล็ก หมู
ที่ 12

123,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายของ
หมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านขุนวาง

0 0 0 0 100 % 34,000

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู
บ้าน หมูที่ 16

11,649 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงโรงน้ําดื่ม หมูที่ 15 บ้าน
ใหมวังผาปูน

0 0 0 0 100 % 69,000

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายของหมูบ้าน 
หมูที่ 16 บ้านหนองมณฑา

0 0 0 0 100 % 60,900

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวหมูบ้าน 
หมูที่ 5

50,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงห้องน้ําสําหรับบริการ
ประชาชน

0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,356,549 3,113,800 3,836,600 5,717,000 5,465,800
รวมงบลงทุน 3,356,549 3,113,800 3,836,600 5,717,000 5,465,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 137,792.76 253,466.42 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 137,792.76 253,466.42 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 137,792.76 253,466.42 0 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 3,555,955.78 3,410,424.43 3,889,233.3 5,827,000 5,595,800

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการกําจัดขยะ 266,468 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 266,468 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 266,468 0 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 266,468 0 0 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,477,861.78 4,546,489.24 4,982,413.54 8,138,300 8,902,705
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 100,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการสนับสนุนกิจกรรมของ
อําเภอแมวาง หรือของจังหวัดเชียงใหม 

0 0 16,600 0 0 % 0

โครงการ อบต. เคลื่อนที่และพบประชาชน 0 20,420 5,300 30,000 -50 % 15,000

โครงการจัดงานวันสตรีสากลตําบลแมวิน 49,000 79,920 78,900 80,000 0 % 80,000

โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 0 10,850 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนให้
แกประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลแมวิน

0 0 36,149 0 0 % 0

โครงการสงเสริมเยาวชนให้มีความรู้ในการ
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและใช้
พลังงานทดแทน

0 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแนวเขต
ที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยชนบท ตําบลแมวิ
น อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของอําเภอแม
วางหรือของจังหวัดเชียงใหม

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้เตาประหยัด
พลังงาน และเพิ่มรายได้แกประชาชน

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 99,000 111,190 136,949 240,000 155,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 148,200 0 56,350 171,190 -34.63 % 111,910

วัสดุงานบ้านงานครัว 107,233 0 106,679 255,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 255,433 0 163,029 426,190 111,910
รวมงบดําเนินงาน 354,433 111,190 299,978 766,190 266,910

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เต็นท 160,000 0 166,500 140,000 57.14 % 220,000

โต๊ะพับหน้าแสตนเลส 74,800 30,720 140,500 192,500 -23.64 % 147,000

พัดลมติดเพดาน 0 0 0 0 100 % 8,975
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียง 97,600 0 0 0 0 % 0

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 0 0 0 0 100 % 35,000

เครื่องเสียงอเนกประสงค 0 0 0 38,500 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เตาแก็สแบบหัวเตาเรง 3,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

พัดลมแขวน 0 0 0 35,900 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 0 18,900 -100 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 10,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 335,400 30,720 307,000 436,600 410,975
รวมงบลงทุน 335,400 30,720 307,000 436,600 410,975

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 
2563

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันท้องถื่นไทย 0 0 0 0 100 % 10,000
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เงินอุดหนุนเอกชน 170,000 190,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลแมวิน

0 0 190,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริม
อาชีพกลุมสตรี หมูที่ 1

0 0 0 0 100 % 55,000

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริม
อาชีพกลุมสตรี หมูที่ 15

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริม
อาชีพกลุมสตรี หมูที่ 16

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริม
อาชีพกลุมสตรี หมูที่ 18

0 0 0 0 100 % 98,000

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริม
อาชีพกลุมสตรี หมูที่ 2

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริม
อาชีพกลุมสตรี หมูที่ 5

0 0 0 0 100 % 15,500

วันที่พิมพ : 8/9/2563  10:59:50 หน้า : 53/64



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริม
อาชีพกลุมสตรี หมูที่ 7

0 0 0 0 100 % 12,000

โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลแมวิน

0 0 0 0 100 % 190,000

รวมเงินอุดหนุน 170,000 190,000 190,000 10,000 610,500
รวมงบเงินอุดหนุน 170,000 190,000 190,000 10,000 610,500

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 859,833 331,910 796,978 1,212,790 1,288,385
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 859,833 331,910 796,978 1,212,790 1,288,385

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสามัคคีสามวัย 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลแมวิน 150,000 147,778 148,425 200,000 0 % 200,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาแมบ้านตําบล
แมวิน

10,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการจัดงานแขงขันกีฬาเด็กเล็ก 14,940 20,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 100,000 100,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณหมูบ้านและ
กิจกรรมสงเสริมกีฬาตําบล

99,975 0 0 0 0 % 0

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 274,915 267,778 248,425 215,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 99,975 99,830 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 99,975 99,830 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 274,915 367,753 348,255 315,000 340,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมูที่ 5 0 0 0 140,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 140,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 140,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 274,915 367,753 348,255 455,000 340,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทําบุญอาคารเรียน ศพด. ตําบลแม
วิน

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมประเพณีถวายเทียนเข้า
พรรษา

4,950 6,500 5,850 10,000 -50 % 5,000

โครงการสงเสริมประเพณีปีใหมเมือง 49,950 50,000 48,220 40,000 25 % 50,000

โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ตําบลแมวิน

0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการสรงน้ําพระธาตุ หมูที่ 1 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานและฟื้นฟูประเพณีลอย
กระทงตําบลแมวิน (ยี่เป็ง)

49,999.3 40,000 49,500 50,000 -20 % 40,000

โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 124,899.3 116,500 103,570 130,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 124,899.3 116,500 103,570 130,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 5,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2564 อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม

0 0 10,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม ตามโครงการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 5,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000 15,000 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000 15,000 15,000 15,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 124,899.3 121,500 118,570 145,000 115,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,650 23,060 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 0 32,455 40,000 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ตําบลแมวิน

0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ตําบลแมวิน "วันช้างไทย"

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ตําบลแมวินในงานของดีอําเภอแมวาง/งาน
มหัศจรรยแมวาง

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานมหกรรมการทองเที่ยว
ตําบลแมวิน

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ 2562 0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธสงเสริม
การทองเที่ยวตําบลแมวิน

0 0 60,000 80,000 -100 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ
ทองเที่ยวในชวงวันหยุดเทศกาล

9,970 15,770 23,455 30,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวใน
เขตพื้นที่ตําบลแมวิน

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการฝึกอบรมการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนในรูปแบบโฮมสเตยและการเป็นเจ้า
บ้านที่ดีในการต้อนรับนักทองเที่ยว

0 0 40,000 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการ
ทองเที่ยว

34,945 31,640 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของผู้
ประกอบการด้านการทองเที่ยวในเขตพื้นที่
แหลงทองเที่ยวตําบลแมวิน

0 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําเที่ยวชุมชน 
(ทัวรป่า)

0 0 29,800 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ
ด้านแหลงทองเที่ยวและผู้นําชุมชน

0 0 13,500 0 0 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทองเที่ยว 0 0 0 0 100 % 113,000

รวมค่าใช้สอย 59,565 102,925 236,755 585,000 273,000
รวมงบดําเนินงาน 59,565 102,925 236,755 585,000 273,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดทําป้ายบอกทางไปแหลงทอง
เที่ยวตําบลแมวิน

0 42,800 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 42,800 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 42,800 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการมหัศจรรยแมวาง 0 0 0 0 100 % 100,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 32,500 0 0 0 0 % 0

โครงการมหัศจรรยแมวาง 0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง 
ตามโครงการมหัศจรรยแมวาง

0 0 100,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 32,500 30,000 100,000 130,000 130,000
รวมงบเงินอุดหนุน 32,500 30,000 100,000 130,000 130,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 92,065 175,725 336,755 715,000 403,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 491,879.3 664,978 803,580 1,315,000 858,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง 16,592 0 6,675 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการผลิตพืช-ผักอินทรียของ
กลุมเกษตรกรตําบลแมวิน

17,700 0 14,550 20,000 -50 % 10,000

โครงการสงเสริมทักษะพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว
สายพันธุพื้นเมืองของตําบลแมวิน

39,830 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปพืชผล
ทางการเกษตร

0 0 17,100 50,000 -60 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 11,470 0 19,920 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 85,592 0 58,245 170,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 4,080 600 1,120 30,000 -50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 4,080 600 1,120 30,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 89,672 600 59,365 200,000 95,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 89,672 600 59,365 200,000 95,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

99,750 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่า และสืบชะตาป่า 0 0 6,810 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการปลูกป่าและบวชป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

405 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

0 133,000 109,360 200,000 -40 % 120,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 405 20,000 14,440 50,000 -60 % 20,000

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแนวเขต
ที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยชนบท ตําบลแมวิ
น อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม

0 0 22,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชตําบลแมวิน 31,367.5 0 50,750 200,000 -60 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 131,927.5 153,000 204,160 470,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 131,927.5 153,000 204,160 470,000 230,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 131,927.5 153,000 204,160 470,000 230,000
รวมแผนงานการเกษตร 221,599.5 153,600 263,525 670,000 325,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 167,562 185,395 202,197 250,000 4 % 260,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 8,657 9,600 7.07 % 10,279

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,074,300 9,310,400 10,191,300 11,000,000 -1.02 % 10,887,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,026,400 3,150,400 3,392,800 3,300,000 17.47 % 3,876,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 168,000 169,500 166,000 200,000 -19 % 162,000

สํารองจาย 311,043 482,199 316,063 1,146,481 -44.4 % 637,416
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายตามข้อผูกพัน 210,000 211,500 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมวิ
น

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

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
องคการบริหารสวนตําบล

0 0 215,000 266,850 -0.69 % 265,000

เงินชวยพิเศษ 0 58,530 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

242,152 245,737 276,805 310,217 4.89 % 325,385

รวมงบกลาง 13,199,457 13,813,661 14,868,822 16,583,148 16,524,080
รวมงบกลาง 13,199,457 13,813,661 14,868,822 16,583,148 16,524,080
รวมงบกลาง 13,199,457 13,813,661 14,868,822 16,583,148 16,524,080

รวมแผนงานงบกลาง 13,199,457 13,813,661 14,868,822 16,583,148 16,524,080
รวมทุกแผนงาน 50,948,655.91 51,481,405.64 55,273,293.2 69,581,700 71,908,500
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมวิน

อําเภอ แมวาง   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,908,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,675,440 บาท

งบบุคลากร รวม 10,503,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,688,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 21,120 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 253,440 บาท และคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 2 คนๆละ 11,610
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 278,640 บาท  
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน รวม
เป็นเงิน 22,800 บาท และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆละ 950
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 22,800 บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆละ 950 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,974,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน รวม
เป็นเงิน 139,320 บาท  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 9,500 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 114,000 บาท และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 30 คนๆละ 7,560 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 2,721,600 บาท 
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,814,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,212,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ
.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประเภทตางๆ ให้แก ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแม
วิน จํานวน 12 เดือน   โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหน้าสํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 จํานวน 12 เดือน  ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงฉบับปัจจุบัน) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 284,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างรายเดือน ให้แก ลูกจ้างประจํา สังกัดสํานัก
ปลัด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้
ลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,862,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัด   ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิ
นจํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 172,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัด   ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ
.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิ
นจํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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งบดําเนินงาน รวม 4,680,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 870,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้
แก ปลัด อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0818.2/ว4287 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
เตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก ปลัด อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างทุกประเภท สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก ปลัด อบต. พนักงานสวนตําบล ผู้
มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน เชาซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชําระคาบ้าน สังกัด
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน)  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้
บริหาร ปลัด อบต. พนักงานสวนตําบล และลูกจ้างประจํา สังกัด
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(1.1.1)

ค่าใช้สอย รวม 2,620,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดสิ่งปฏิกูล ตามอาคารและสถานที่ตางๆใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําโฆษณาและเผยแพรขาวสารตางๆทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน หรือจัดทําเอกสาร หนังสือเผย
แพรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้แกประชาชน  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําสิ่งของหรือจ้างเหมาบริการ ทําการ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในอํานาจและหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแม
วิน เชน คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจ้างเหมาแรงงานถาง
หญ้าหรือกําจัดวัชพืช คาจ้างเหมาทําความสะอาดถนนหรือทาง
สาธารณะ คาจ้างเหมาซอมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินงานจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาตอโดเมนเนม (เว็บไซต) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอโดเมนเนม (เว็บไซต) ขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)  

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารหรือหนังสือ คาเข้าเลม และเข้า
ปก เอกสารหรือหนังสือตางๆของสํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน เชน คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท

1.คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 15,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเลี้ยงรับรองหรือจัดซื้อวัสดุสําหรับการ
เลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลชาวไทยหรือชาวตาง
ชาติที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน หรือมา
ดําเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชนแก องคการบริหารสวนตําบล
แมวิน อันประกอบด้วย คาอาหาร คาเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล ซึ่งมีอาหารวาง หรือคาขนมประกอบ คาของขวัญ
หรือของที่ระลึก คาพิมพเอกสาร หรือคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นต้อง
จาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)
2.คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการตางๆ หรือ การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือการประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น   จํานวน 50,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารในการ
จัดการประชุม สําหรับผู้เข้ารวมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้เข้ารวมประชุม รวมทั้งคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การจัดการประชุม เชน คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้ตกแตงสถาน
ที่ประชุม เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)
3.คาใช้จายพิธีเปดอาคาร จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในพิธีการเปดอาคารสถานที่ตางๆที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)

วันที่พิมพ : 15/9/2563  09:21:47 หน้า : 9/134



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล หรือเป็น
เงินรางวัลในการจัดกิจกรรมตางๆที่มีความจําเป็นและเหมาะ
สม รวมทั้งมอบให้หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในเขต
ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด หรือสําหรับสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการหรืองานตางๆที่จัดขึ้นอันเป็นประโยชน
สาธารณะ หรือตอประชาชนภายใต้อํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน งานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัด
เชียงใหม งานมหัศจรรยแมวาง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมประชุมสัมมนาของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ  และผู้มา
ชวยปฏิบัติงานในภารกิจอํานาจและหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)

คาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จฯ เชน คาใช้จายใน
การประดับตกแตงอาคาร สถานที่ คาใช้สอยในการเตรียมงาน คา
อาหาร คาเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการเตรียมรับ
เสด็จพระบรมวงศานุวงศ หรือผู้แทนพระองคที่เสด็จในพื้นที่ตําบล
แมวิน หรือในเขตอําเภอแมวาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)
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คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การ
ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 379 ลําดับที่ 11
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ในการจัดงานกิจกรรมตางๆ หรือสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการหรืองานตางๆที่จัดขึ้นอันเป็น
ประโยชนตอสาธารณะ หรือตอประชาชนภายใต้ขอบเขตอํานาจ
และหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้าย คาวัสดุและอุปกรณในการจัดนิทรรศการ หรือการตกแตง
สถานที่ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 378 ลําดับที่ 10
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ
 บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาจ้างเหมาจัดกิจกรรม คาวัสดุและอุปกรณตางๆฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปราก
ฎตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 373 ลําดับที่ 5
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1) 
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาจ้างเหมาจัด
กิจกรรม  คาวัสดุและอุปกรณตางๆ ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 374 ลําดับที่ 6
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาตกแตงสถานที่ คาป้ายกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปราก
ฎตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 371 ลําดับที่ 3
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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โครงการจัดงานวันปยมหาราช จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
ปยมหาราช โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม
ตางๆ คาจ้างเหมาจัดสถานที่ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับโครงการ  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 220 ลําดับที่ 3
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ และวันชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
พอแหงชาติ และวันชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คา
วัสดุและอุปกรณตางๆ คาจัดสถานที่  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 376 ลําดับที่ 8
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
แมแหงชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาจ้าง
เหมาจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ  คาวัสดุและอุปกรณตางๆ ฯลฯ
  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 375 ลําดับที่ 7
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแมวิน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันสําหรับผู้มา
รวมกิจกรรม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 369 ลําดับที่ 1
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสงเสริม
ประชาธิปไตย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสงเสริม
ประชาธิปไตย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง ฯลฯ  คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563
)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 111 ลําดับที่ 2 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปให้แกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
กฎหมายทั่วไปให้แกประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 382 ลําดับที่ 14
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

วันที่พิมพ : 15/9/2563  09:21:47 หน้า : 16/134



โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ ผู้นําชุมชนและตัว
แทนกลุมตางๆของตําบลแมวิน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ ผู้นําชุมชนและตัวแทนกลุม
ตางๆของตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 381 ลําดับที่ 13
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศสําหรับประชาชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ระบบสารสนเทศสําหรับประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 382 ลําดับที่ 15
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแมวิน

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 383 ลําดับที่ 16
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ หรือ
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน เชน คอมพิวเตอร โตะ ตู้ โทรศัพท เครื่องปรับ
อากาศ รถจักรยานยนต รถยนต รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค อาคารสํานักงาน รั้ว ห้องประชุมฯลฯ ที่มีความจํา
เป็นต้องทําการบํารุงรักษาหรือซอมแซมของสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (1.1.1)
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ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้ประจําสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน กระดาษถาย
เอกสาร แฟ้ม หมึกเครื่องถายเอกสาร ปากกา ดินสอ ตรา
ยาง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับทดแทนหรือ
ซอมแซมเองภายในอาคารสํานักงาน อาคารอื่นๆ หรือสถานที่กอ
สร้างอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมวิ
น เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ตางๆใน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน แปรงถูพื้น ไม้
กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตางๆ เชน ปูน
ซีเมนต หิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ และอุปกรณอื่นๆที่จํา
เป็นสําหรับใช้ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ สําหรับซื้อมาเปลี่ยนหรือทดแทนวัสดุที่
ชํารุดด้วยตนเอง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับใช้กับยาน
พาหนะ และเครื่องจักรกลฯขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 หรือกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลแมวินขอรับการสนับสนุน
ยานพาหนะจากหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
เอกชนอื่นๆ รวมทั้งใช้กับเครื่องจักรกลชนิดตางๆ อันเป็น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน เครื่องตัด
หญ้า เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(1.1.1)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ ถุงมือ สําลี ผ้าพัน
แผล หูฟัง แอลกอฮอล เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
เขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียม พูกันและ
สี เพื่อประชาสัมพันธงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิ
น  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมาส กระดาษ สายเคเบิลฯ
ลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือ เอกสาร ตํารา ที่จําเป็นตอการ
ปฏิบัติงาน เชน หนังสือกฎหมาย หนังสือระเบียบการปฏิบัติงาน
ตางๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้บริการไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน อาคาร
ตางๆที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 รวมถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แมวิน และคาใช้ไฟฟ้า
สาธารณะ ซึ่งเกินจากอัตราสวนลดของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการน้ําประปาที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน และอาคารอื่นๆที่อยูในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทรายเดือนที่ใช้ในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน และคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของผู้
บริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน รวมถึงคาบริการโทรศัพทที่เกี่ยว
ข้องกับอํานาจและหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ และคาธรรมเนียม
อื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับคาใช้บริการ ซึ่งใช้ในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาวิทยุติดตามตัว คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอรเน็ตรวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมวิ
น  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

งบลงทุน รวม 447,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 447,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

- เป็นเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวละ1,500
 บาท โดยมีลักษณะ เป็นเก้าอี้หมุนบุหนังพนักเตี้ยปรับสูง-ต่ําได้
โดยระบบโชคแกส
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 19,200 บาท

- เป็นเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 118*40*87
 ซม. จํานวน 6  ตู้ๆละ 3,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

เต็นท จํานวน 100,000 บาท

- เป็นเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นท ขนาด 4*8 เมตร จํานวน 5
 หลังๆละ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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โตะหน้าโฟเมก้า จํานวน 27,250 บาท

- เป็นเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะหน้าโฟเมก้า งบประมาณ 7,000
 บาท ขนาด 150*60*75 ซม. จํานวน 5 ตัวๆละ 1,400 บาท 
- เป็นเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะหน้าโฟเมก้า งบประมาณ 20,250
 บาท ขนาด 180*45*75 ซม. จํานวน 15 ตัวๆละ 1,350 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

พัดลมติดผนัง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 5
 ตัว ๆละ 1,600 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

วันที่พิมพ : 15/9/2563  09:21:47 หน้า : 25/134



พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 10,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24
 นิ้ว จํานวน 4 ตัว ๆละ 2,700 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

พาติชั่นกั้นห้องทํางาน จํานวน 28,150 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพาติชั่นกั้นห้องทํางาน โดยมีสวนประกอบ
และรายละเอียด ดังตอไปนี้
- พาติชั่นกั้นห้อง ขนาด 100x160 ซม จํานวน 3 แผนๆละ 3,000
 บาท งบประมาณ 9,000 บาท
- พาติชั่นกั้นห้อง ขนาด 120x160 ซม จํานวน 4 แผนๆละ 3,200
 บาท งบประมาณ 12,800 บาท
- ขาตั้งพื้น จํานวน 11 ขาๆละ 250 บาท  งบประมาณ 2,750
 บาท 
- เสาจบ ขนาด 160 ซม. จํานวน 4 เสาๆละ 900 บาท  งบ
ประมาณ 3,600 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คอมพิวเตอรโน้ตบุค จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ลําดับที่ 12) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1) 
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 23,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 4
 เครื่องๆละ 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ลําดับที่ 63) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1) 

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 5,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว จํานวน 2 จอภาพๆละ 2,800 บาท
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว
-รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อยกวา 1,366x768 Pixel
-มี Refresh Rate ไมน้อยกวา 60 Hz
-มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600 : 1
- เป็นไปเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ลําดับที่ 60) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1) 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน ซึ่งไมใชการซอมแซมตามปกติ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

วันที่พิมพ : 15/9/2563  09:21:47 หน้า : 28/134



งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของผู้
รับบริการในการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล
แมวิน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง 2565 ) หน้าที่ 384 ลําดับที่ 17 ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง ตาม
โครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 389 ลําดับที่ 26
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,249,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,372,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,372,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,004,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วัน
ที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประเภทตางๆ ให้แก พนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง ตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ
. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 จํานวน 12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก  ผู้อํานวยการกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 31) ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 253,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิ
นจํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ
. 2564-2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

งบดําเนินงาน รวม 804,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างทุกประเภท สังกัดกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน เชาซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชําระคาบ้าน สังกัดกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.3)

ค่าใช้สอย รวม 489,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ตางๆของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน แผนพับ
ประชาสัมพันธข้อมูลการรับชําระภาษี ฯ หรือสื่อประชาสัมพันธ
อื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําสิ่งของหรือจ้างเหมาบริการ ทําการ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในอํานาจและหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแม
วิน เชน คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจ้างเหมาแรงงานถาง
หญ้าหรือกําจัดวัชพืช คาจ้างเหมาทําความสะอาดถนนหรือทาง
สาธารณะ คาจ้างเหมาซอมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินงานจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

คาถายเอกสาร และคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารหรือหนังสือ คาเข้าเลม และเข้า
ปก เอกสารหรือหนังสือตางๆของกองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน เชน คาธรรมเนียมการจายเช็ค คาธรรมเนียม
ศาล ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมประชุมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.3)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทํา
แผนที่ภาษี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัดทําแผนที่
ภาษี คาจ้างเหมาสํารวจพื้นที่ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัด
ทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 387 ลําดับที่ 21
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)
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โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 113 ลําดับที่ 4 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(1.1.3)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 6,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 388 ลําดับที่ 24
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร โตะ ตู้ โทรศัพท เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ฯลฯ ที่มีความจําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (1.1.3)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้ประจําในกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 เชน แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง หนังสือ กรรไกร เครื่องตัด
กระดาษ ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับทดแทนหรือ
ซอมแซมเองของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตซไฟฟ้า เบรก
เกอร  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผนซี
ดี  สายพวง โปรแกรมคอมพิวเตอร Handy Drive เทปบันทึกข้อ
มูลฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือ เอกสาร ตํารา ที่จําเป็นตอการ
ปฏิบัติงาน เชน หนังสือกฎหมาย หนังสือระเบียบการปฏิบัติงาน
ตางๆ ฯลฯ   
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

งบลงทุน รวม 72,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พาติชั่นกั้นห้องทํางาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพาติชั่นกั้นห้องทํางาน โดยมีสวนประกอบ
และรายละเอียด ดังตอไปนี้
- พาติชั่นกั้นห้อง ขนาด 100x160 ซม จํานวน 3 แผนๆละ 3,00
 บาท งบประมาณ 9,000 บาท
- พาติชั่นกั้นห้อง ขนาด 80x160 ซม จํานวน 1 แผน งบประมาณ 
2,700 บาท
- ขาตั้งพื้น จํานวน 6 ขาๆละ 250 บาท งบประมาณ 1,500 บาท 
- เสาจบ ขนาด 160 ซม. จํานวน 2 เสาๆละ 900 บาท งบ
ประมาณ 1,800 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.3)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
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 เครื่องๆละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ลําดับที่ 7) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

วันที่พิมพ : 15/9/2563  09:21:47 หน้า : 37/134



เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้ 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ลําดับที่ 43) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ลําดับที่ 62) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 355,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน(1.2.3)
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ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
- คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตําบล
แมวิน
-คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนในด้านสาธารณภัย หรือภัย
พิบัติฉุกเฉิน
-คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนในด้านการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
-คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 118 ลําดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)
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โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 439 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(1.2.3)

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่สําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัด
ตั้ง)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กรณีสงไปอบรม
กับหนวยงานอื่น) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 441 ลําดับที่ 5
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(1.2.3)

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลแมวิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 439 ลําดับที่ 2
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(1.2.3)
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงวันหยุด
เทศกาลปใหม

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงวันหยุดเทศกาลปใหม โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายรณรงคตางๆ ฯลฯ  คาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 440 ลําดับที่ 3
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(1.2.3) 

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงวันหยุด
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงวันหยุดเทศกาล
สงกรานต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายรณรงค
ตางๆ ฯลฯ  คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 441 ลําดับที่ 4
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(1.2.3) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทุงรวง
ทอง ตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราย
ละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ.2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 449  ลําดับที่ 16
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(1.2.3)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 9,582,990 บาท

งบบุคลากร รวม 8,724,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,724,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,235,980 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
ครู สังกัดกองการศึกษาฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 -
 2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท
 0809.9/ว25 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับอัตรา
เงินเดือนสําหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่นที่มีใบประกอบวิชาชีพ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.1)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประเภทตางๆ ให้แก พนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ
. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31
) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.1)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก พนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลแมวินที่ผานการประเมิน
ให้ได้รับวิทยฐานะชํานาญการ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2559
 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนงพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,130,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษาฯ ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 123,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประเภทตางๆ ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษาฯ ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานครู และพนักงานจ้างทุก
ประเภท สังกัดกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
ครู ผู้มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน เชาซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชําระคา
บ้าน สังกัดกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน)  ปรากฎในแผนงานการศึกษา(2.1.1)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานครู สังกัดกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (2.1.1)

ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ชวยดูแลเด็ก และจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ของกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินงานจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

คาถายเอกสาร และคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารหรือหนังสือ คาเข้าเลม และเข้า
ปก เอกสารหรือหนังสือตางๆของกองการศึกษาฯ องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน เชน คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.1)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมประชุมสัมมนาของ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู พนักงานจ้างฯ สังกัดกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง เชน คอมพิวเตอร โตะ ตู้โทรศัพท ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สนามเด็กเลน ฯลฯ ที่มีความจําเป็นต้องทําการบํารุง รักษา
หรือซอมแซมของกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้ประจําของกอง
การศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน กระดาษถาย
เอกสาร แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.1)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับทดแทนหรือซอม
แซมเองของกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส สายไฟ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.1)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผนซี
ดี หมึกเติม สายพวง โปรแกรมคอมพิวเตอร Handy Drive ฯลฯ
 ของกองการศึกษาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.1)

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือ เอกสาร หรือตํารา
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงาน เชน หนังสือกฎหมาย หนังสือระเบียบ
ตางๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.1)
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งบลงทุน รวม 18,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,750 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พาติชั่นกั้นห้องทํางาน จํานวน 18,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพาติชั่นกั้นห้องทํางาน โดยมีสวนประกอบ
และรายละเอียด ดังตอไปนี้
- พาติชั่นกั้นห้อง ขนาด 100x160 ซม จํานวน 4 แผนๆละ 3,000
 บาท งบประมาณ 12,000 บาท
- พาติชั่นกั้นห้อง ขนาด 120x160 ซม จํานวน 1 แผน งบ
ประมาณ 3,200 บาท
- ขาตั้งพื้น จํานวน 7 ขาๆละ 250 บาท งบประมาณ 1,750 บาท 
- เสาจบ ขนาด 160 ซม. จํานวน 2 เสาๆละ 900 บาท งบ
ประมาณ 1,800 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(2.1.1)

วันที่พิมพ : 15/9/2563  09:21:48 หน้า : 50/134



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,444,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,231,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,308,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาพาหนะรับ-สง นักเรียน ศพด. จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาคาพาหนะรับ-สง นัก
เรียน ศพด. สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล
แมวิน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินงานจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 66 (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 328 ลําดับที่ 9
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาพนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยและผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน สําหรับเข้ารวมฝึก
อบรม สัมมนา มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น หรือโครงการฝึกอบรม
และสัมมนาตาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดิน
ทาง คาลงทะเบียน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 331 ลําดับที่ 15
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการงานตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่สําหรับ
การทํากิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆสําหรับโครงการ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  343 ลําดับที่ 32
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)
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โครงการซัมเมอรหรรษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการซัมเมอร
หรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบไปด้วย คาป้ายกิจกรรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 333 ลําดับที่ 18
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)

โครงการท้องถิ่นรักการอาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการท้องถิ่นรัก
การอาน โดยมีคาใช้จายประกอบไปด้วย คาป้ายกิจกรรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)
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โครงการฝึกปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกปฏิบัติ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใช้จายที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  แบบ ผ.01 หน้าที่ 324 ลําดับที่ 3
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยมีคาใช้จาย
ประกอบไปด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 2  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,853,500 บาท

1. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,450,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ในอัตรามื้อละ 20
 บาทตอคน จํานวน 245 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  335 ลําดับที่ 21
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (2.1.2)
2. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) 
2.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 850,000 บาท 
- จัดสรรสําหรับเด็กนักเรียนอายุ 2-5 ป
- อัตราคนละ 1,700 บาท/ป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 - 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 329 ลําดับที่ 10  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (2.1.2)
2.2 คาหนังสือเรียน จํานวน 90,000 บาท  
- จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ป 
- อัตราคนละ 200 บาท/ป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 330 ลําดับที่ 13
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)
2.3 คาอุปกรณการเรียน จํานวน 135,000 บาท 
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- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
- อัตราคนละ 200 บาท/ป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)    ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 330 ลําดับ
ที่ 12  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)
2.4 คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 135,000 บาท 
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
- อัตราคนละ 300 บาท/ป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)   ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 331 ลําดับที่ 14
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)
2.5 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 193,500 บาท 
- จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
- อัตราคนละ 430 บาท/ป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)   ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 329 ลําดับที่ 11
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)

โครงประกวด ศพด. ดีเดน จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 15/9/2563  09:21:48 หน้า : 56/134



- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการประกวด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน ฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  แบบ ผ.02 หน้าที่ 334 ลําดับที่ 20
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับ
อากาศ โตะ ตู้ สื่ออุปกรณการศึกษา อาคาร ศพด.ฯลฯ  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา(2.1.2)

ค่าวัสดุ รวม 3,923,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆที่ใช้ประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับทดแทนหรือ
ซอมแซมเองของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส สาย
ไฟ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆ เชน ไม้
กวาด น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา ผ้าหม ที่นอนเด็ก เสื่อ
น้ํามัน ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,744,000 บาท

1.คาใช้จายในการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ให้แก โรงเรียนใน
สังกัด สพท.เชียงใหมเขต 4 ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน จํานวน 2,704,000 บาท
- อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท (ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัด
จ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑที่ได้
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ) จํานวน 260 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 336 ลําดับที่ 22
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (2.1.2)
2.คาใช้จายในการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ให้แก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 จํานวน 1,040,000 บาท
- อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท (ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัด
จ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑที่ได้
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ) จํานวน 260 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 337 ลําดับที่ 23
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (2.1.2)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตางๆ เชน ปูน
ซีเมนต หิน ทราย เหล็กเส้น สังกะสี ฯลฯ และอุปกรณที่จําเป็นใช้
ในกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 26,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (2.1.2)

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโสตทัศนอุปกรณ หนังสือ เอกสารทาง
วิชาการตางๆ สื่อวัสดุ การเรียนการสอนวัสดุผลิตสื่อ ฯลฯ เพื่อ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลแมวิน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 22,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง ฯลฯ เพื่อสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบล
แมวิน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

งบลงทุน รวม 1,012,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,400 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศน LED จํานวน 17,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
- ขนาด 48 นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
- ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
- ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของกอง
มาตรฐาน สํานักงบประมาณ  เดือน ธันวาคม 2562 (ลําดับที่ 5.5
 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ) ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(2.1.2)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 47,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 11 เครื่องๆละ 4,300
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ลําดับที่ 42) ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(2.1.2)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ลําดับที่ 62) ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(2.1.2)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 940,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้าง ศพด. หมูที่ 19 จํานวน 880,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยข้าวลีบ หมู
ที่ 19 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ทั้งนี้ตามแบบ
แปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามเป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  (5
) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 หน้าที่ 104  ลําดับที่  8 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)
 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง (คา
ซอมแซม ปรับปรุง ตอเติม อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน)
 - เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (5) สง
เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 327  ลําดับที่  8 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(2.1.2)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพท. เชียงใหมเขต 4 ใน
พื้นที่ตําบลแมวิน

จํานวน 5,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพท
.เชียงใหมเขต 4 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน  ในอัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 340 ลําดับที่ 26
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (2.1.2)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 129,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 62,400 บาท

ค่าวัสดุ รวม 62,400 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 62,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อ จัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ให้
แก ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟ้าหลวง สังกัด ศูนยการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมวาง 
- อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท (ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัด
จ้างอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑที่ได้
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ จํานวน 280 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 338 ลําดับที่ 24
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (2.1.4)
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งบเงินอุดหนุน รวม 67,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 67,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยแมฟ้าหลวง 
สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม
วาง

จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนยการเรียนชุมชน
ชาวไทยแมฟ้าหลวง สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอแมวาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 339  ลําดับที่ 25
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (2.1.4)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 414,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 414,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิงได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิกคาใช้จาย พ
.ศ. 2562 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(2.2.3) 

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตาม
โครงการ Big Cleaning Day โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คา
สมนาคุณวิทยากร คาจัดสถานที่ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 241ลําดับที่ 7
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(2.2.3)
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โครงการบริหารจัดการขยะตําบลแมวิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการบริหาร
จัดการขยะตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คา
สมนาคุณวิทยากร คาจ้างการกําจัดขยะ คาจ้างรถขนขยะไปยัง
สถานที่กําจัดขยะ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 238 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(2.2.3)

โครงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคระดับพื้นฐาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพน้ําบริโภคระดับพื้นฐาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ใช้จายในการตรวจน้ําบริโภค คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 242 ลําดับที่ 8
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(2.2.3)
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โครงการรณรงคการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่
สําคัญ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคการ
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สําคัญ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 242 ลําดับที่ 9
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(2.2.3)

โครงการรณรงคป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันสําหรับผู้
เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 239 ลําดับที่ 3
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(2.2.3)
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 238  ลําดับที่ 2
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(2.2.3) 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 240 ลําดับที่ 6
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(2.2.3) 
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โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสาธารณสุข
เคลื่อนที่ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้า
รวมกิจกรรม ฯลฯ และคาใชายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ ราย
ละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ 02 หน้าที่ 238 ลําดับที่ 4
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(2.2.3) 

โครงการอบรมให้ความรู้แกประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมให้
ความรู้แกประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปราก
ฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 242 ลําดับที่ 10
 ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (2.2.3)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลแมวิน (ศูนยสหชราชีพ) จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลแมวิน (ศูนยสหชราชีพ) โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 307 ลําดับที่ 3
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห(2.3.2) 
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โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจ้างนัก
เรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียนโดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาตอบแทนการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดภาค
เรียน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0893.4/ว739 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรคชวงปดภาคเรียนฤดูร้อน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 311 ลําดับที่ 7
 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(2.3.2)

โครงการจิตอาสาสูสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมวิน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจิตอาสาสู
สภาเด็กและเยาวชนตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 306 ลําดับที่ 1
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห(2.3.2)
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โครงการศูนยชวยเหลือและร้องทุกขสตรีตําบลแมวิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการศูนยชวย
เหลือและร้องทุกขสตรีตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 310 ลําดับที่ 6
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห(2.3.2)

วันที่พิมพ : 15/9/2563  09:21:48 หน้า : 74/134



โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (ศพส
.พก.)ตําบลแมวิน จัดการตนเองสูตําบลสุขภาวะที่ยั่งยืน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (ศพส.พก.)ตําบลแมวิน จัดการ
ตนเองสูตําบลสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 309 ลําดับที่ 5
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห(2.3.2)
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) (6) สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 306 ลําดับที่ 2
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห(2.3.2)
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพองคกรชุมชนตําบลแมวิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพองคกรชุมชนตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 308 ลําดับที่ 4
 ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห(2.3.2)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,306,905 บาท

งบบุคลากร รวม 2,315,755 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,315,755 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,629,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
ชาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประเภทตางๆ ให้แก พนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองชาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 -
 2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26
 กุมภาพันธ 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (2.4.1)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31
) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 464,515 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองชาง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแม
วิน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป กองชาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ
. 2564 - 2566) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ปรากฎในแผนเคหะและชุมชน(2.4.1)
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งบดําเนินงาน รวม 894,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างทุกประเภท สังกัดกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน เชาซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชําระคาบ้าน สังกัดกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจ
 ุบัน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองชาง ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1)

ค่าใช้สอย รวม 699,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ตางๆของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน แผนพับ
ประชาสัมพันธการขอบ้านเลขที่ การขออนุญาตการกอสร้าง
อาคาร หรือสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1)
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําสิ่งของหรือจ้างเหมาบริการ ทําการ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในอํานาจและหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแม
วิน เชน คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจ้างเหมาแรงงานถาง
หญ้าหรือกําจัดวัชพืช คาจ้างเหมาทําความสะอาดถนนหรือทาง
สาธารณะ คาจ้างเหมาซอมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินงานจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร ถายพิมพเขียว แบบแปลน หนังสือ
หรือเอกสารตางๆของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆในราชการ ขององคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน เชน คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(2.4.1)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม ประชุมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างทุกประเภท สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบล
แมวิน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง กองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้ โตะ เครื่อง
ขยายเสียง เครื่องมือชาง ถนน สะพาน รางระบายน้ํา ลํา
เหมือง ฝายชะลอน้ํา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1)

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆที่ใช้ประจําในกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.1)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.1)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน เชน สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน เลื่อย สวาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (2.4.1)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลมถายรูป แถบบันทึกเสียง ฟลมสไลด รูปสีหรือขาว
ดําที่ได้จาการล้าง อัด ขยายภาพ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธงาน
ตางๆขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.1)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผนซี
ดี หมึกเติม สายพวง โปรแกรมคอมพิวเตอร Handy Drive ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.1)

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือ เอกสาร ตํารา ที่จําเป็นตอการ
ปฏิบัติงาน เชน หนังสือกฎหมาย หนังสือระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.1) 
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.1)

งบลงทุน รวม 97,150 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,150 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พาติชั่นกั้นห้องทํางาน จํานวน 12,650 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพาติชั่นกั้นห้องทํางาน โดยมีสวนประกอบ
และรายละเอียด ดังตอไปนี้
- พาติชั่นกั้นห้อง ขนาด 120x160 ซม จํานวน 3 แผนๆละ 3,000
 บาท งบประมาณ 9,600 บาท
- ขาตั้งพื้น จํานวน 5 ขาๆละ 250 บาท งบประมาณ 1,250 บาท 
- เสาจบ ขนาด 160 ซม. จํานวน 2 เสาๆละ 900 บาท งบ
ประมาณ 1,800 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)
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ครุภัณฑกอสร้าง

แบบหลอคอนกรีต จํานวน 8,450 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีตทอเหลี่ยม (แบบ
เหล็ก) ขนาด 15 ซม.*15 ซม. (15 กก.) จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1) 
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ครุภัณฑสํารวจ

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 6,050 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 2 ตัวๆละ 3,025
 บาท   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-โครงสร้างของล้อทําด้วยวัสดุ พสาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง  มี
เส้นรอบวง 1 เมตร
 -ล้อมีเส้นผานศูนยกลาง 320 มิลลิเมตร
 -โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ทอน พร้อมตัวล็อค
 -มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับ พร้อมหูหิ้ว
 -มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการวัดระยะ
 -มีขาตั้งพักเพื่อความสะดวกในการทํางาน สามารถพับเก็บได้ มี
ถุงบรรจุล้อ
 -มีปุ่มกด RESET คาตัวเลขให้เป็นศูนยที่มือจับและมาตรวัด
 -สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1) 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 12 MB
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-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 480 GB จานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ลําดับที่ 8)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ลําดับที่ 51) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,595,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับ
ทดแทนหรือซอมแซมเอง เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส สาย
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน และกิจกรรมสาธารณะในหมูบ้าน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 (2) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธี
อื่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 231  ลําดับ
ที่  208 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.2) 

งบลงทุน รวม 5,465,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,465,800 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค หมูที่ 15 บ้านใหมวังผาปูน จํานวน 81,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารอเนกประสงค มีขนาดกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 6.00 เมตร  ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณ
ราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน เขตองคการบริหารสวนตําบล ดัง
ตอไปนี้
(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ
และสวนสาธารณะ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
  ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 66 ลําดับที่  59 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค หมูที่ 9 บ้านสบวิน จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารอเนกประสงค มีขนาดกว้าง 6.00
 เมตร  ยาว 16.00 เมตร  ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณ
ราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน เขตองคการบริหารสวนตําบล ดัง
ตอไปนี้
(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ
และสวนสาธารณะ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
  ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 38 ลําดับที่ 31 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 1 บ้านห้วยอีคาง จํานวน 235,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้าน
ห้วยอีคาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 325.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 325.00 ตารางเมตร ทั้งนี้
ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 8  ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 บ้านห้วยตอง จํานวน 119,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บ้าน
ห้วยตอง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 58.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 174.00 ตารางเมตร ทั้งนี้
ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 42  ลําดับที่ 35 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 บ้านห้วยตอง จํานวน 77,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บ้าน
ห้วยตอง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 112.50 ตารางเมตร ทั้งนี้
ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 41  ลําดับที่ 34 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 บ้านห้วยตอง จํานวน 124,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บ้าน
ห้วยตอง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 180.00 ตารางเมตร ทั้งนี้
ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 43  ลําดับที่ 36 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 บ้านห้วยโป่ง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บ้าน
ห้วยโป่งขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 121.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 484.00 ตารางเมตร ทั้งนี้
ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 46  ลําดับที่ 39 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 12 บ้านขุนวาง จํานวน 112,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้าน
ขุนวาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 150.00 ตารางเมตร ทั้งนี้
ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 48  ลําดับที่ 41 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13 บ้านมอนยะ (หยอมบ้านมอน
ยะกลาง)

จํานวน 61,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้าน
มอนยะ (หยอมบ้านมอนยะกลาง) ขนาดกว้าง 2.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไม
น้อยกวา 80.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการ
ประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 52  ลําดับที่ 45 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 13 บ้านมอนยะ (หยอมบ้านมอน
ยะเหนือ)

จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้าน
มอนยะ (หยอมบ้านมอนยะเหนือ) ขนาดกว้าง 2.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร พร้อมวางทอ
ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 4 ทอน หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 162.50 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณ
ราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 53  ลําดับที่ 46 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 16 บ้านหนองมณฑา (หยอมบ้าน
ใหม)

จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บ้าน
หนองมณฑา (หยอมบ้านใหม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 58.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 232.00
 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 70  ลําดับที่ 63 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 17 บ้านป่ากล้วย จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บ้าน
ป่ากล้วยขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 180.00 ตารางเมตร ทั้งนี้
ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 75  ลําดับที่ 68 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 18 บ้านแมเตียน (หยอมบ้านห้วย
เย็น)

จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บ้าน
แมเตียน (หยอมบ้านห้วยเย็น) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 138.00
 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 80  ลําดับที่ 73 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 19 บ้านประตูเมือง (หยอมบ้าน
ห้วยหอย)

จํานวน 197,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 บ้าน
ประตูเมือง (หยอมบ้านห้วยหอย) ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไม
น้อยกวา 300.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการ
ประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 83  ลําดับที่ 76 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้านขุนป๋วย (หยอมบน) จํานวน 123,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านขุน
ป๋วย (หยอมบน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 61.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 183.00
 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 19  ลําดับที่ 12 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้านขุนป๋วย (หยอมลาง) จํานวน 116,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านขุน
ป๋วย (หยอมลาง) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 174.00
 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 17  ลําดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้านขุนป๋วย (หยอมลาง) จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านขุน
ป๋วย (หยอมลาง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 120.00
 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 18  ลําดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 4 บ้านหนองเตา จํานวน 207,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้าน
หนองเตา  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 297.50 ตารางเมตร ทั้งนี้
ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 21  ลําดับที่ 14 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 บ้านแมสะป๊อก (หยอมบ้านแม
สะป๊อกใต้)

จํานวน 121,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านแม
สะป๊อก (หยอมบ้านแมสะป๊อกใต้) 2 ชองล้อ ขนาดกว้างชอง
ละ 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 120.00 เมตร หรือมี
ขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 192.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบ
แปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 24  ลําดับที่ 17 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 บ้านแมมูต จํานวน 275,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านแม
มูต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 450.00 ตารางเมตร ทั้งนี้
ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 28  ลําดับที่ 21 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้านห้วยหยวก จํานวน 225,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้าน
ห้วยหยวก 2 ชองล้อ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวง
ที่ 1 ยาว 90.00 เมตร  ชวงที่ 2 ยาว 25.00 เมตร ชวงที่ 3
 ยาว 110.00 เมตร ยาวรวม 225.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวม
ไมน้อยกวา 360.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการ
ประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 30  ลําดับที่ 23 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ จํานวน 128,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้าน
ห้วยข้าวลีบ  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 180.00 ตารางเมตร ทั้งนี้
ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 34  ลําดับที่ 27 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ (หยอม
บ้านโป่งสมิต)

จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้าน
ห้วยข้าวลีบ (หยอมบ้านโป่งสมิต)  ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไม
น้อยกวา 180.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการ
ประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 35  ลําดับที่ 28 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนน  ึคสล. หมูที่ 13 บ้านมอนยะ (หยอมบ้านมอน
ยะกลาง)

จํานวน 312,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้าน
มอนยะ (หยอมบ้านมอนยะกลาง) ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 136.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวม
ไมน้อยกวา 408.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการ
ประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 54  ลําดับที่ 47 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา หมูที่ 2  บ้านทุงหลวง (หยอมบ้านห้วย
ทราย)

จํานวน 184,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2
 บ้านทุงหลวง (หยอมบ้านห้วยทราย)  มีขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 5.70 เมตร สูง 2.40 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 1
 ถัง  ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดัง
ตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 13  ลําดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2)  
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โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา หมูที่14 บ้านห้วยยาว (หยอมบ้านโป่ง
น้อยเกา)

จํานวน 191,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14
 บ้านห้วยยาว (หยอมบ้านโป่งน้อยเกา)  มีขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 5.70 เมตร สูง 2.40 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 1
 ถัง  ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดัง
ตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 58  ลําดับที่ 51 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2)  

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาราง หมูที่ 12 บ้านขุน
วาง

จํานวน 174,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาราง หมูที่ 12 บ้านขุนวาง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40
 เมตร จํานวน 2 ชวง ชวงที่ 1 ยาว 32.00 เมตร พร้อมฝาราง ชวง
ที่ 2 ยาว 36.00 เมตร ยาวรวม 68.00 เมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลน
และการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิ
น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหารสวนตําบล ดังตอ
ไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 49  ลําดับที่ 42 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง เชน ถนน คสล. อาคาร รางระบายน้ํา หรือสิ่งสาธารณะ
ประโยชนอื่นที่เสียหายจากเหตุสาธารณภัย ฯลฯ ที่มีความจําเป็น
ต้องทําการบํารุงรักษาหรือ ปรับปรุง และซอมแซมเพื่อให้สิ่งสาธา
ณะประโยชนสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) (1) จัด
ให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 203  ลําดับ
ที่  207 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.2) 

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 14 บ้าน
ห้วยยาว (หยอมบ้านโป่งน้อยเกา)

จํานวน 23,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา  หมู
ที่ 14 บ้านห้วยยาว (หยอมบ้านโป่งน้อยเกา) ทั้งนี้ตามการ
ประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 59  ลําดับที่ 52 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 16 บ้าน
หนองมณฑา

จํานวน 24,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา  หมู
ที่ 16 บ้านหนองมณฑา ทั้งนี้ตามการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 72  ลําดับที่ 65 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 17 บ้าน
ป่ากล้วย

จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา  หมู
ที่ 17 บ้านป่ากล้วย ทั้งนี้ตามการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 76  ลําดับที่ 69 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 18 บ้าน
แมเตียน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา  หมู
ที่ 18 บ้านแมเตียน ทั้งนี้ตามการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 81  ลําดับที่ 74 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 19 บ้าน
ประตูเมือง

จํานวน 123,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา  หมู
ที่ 19 บ้านประตูเมือง ทั้งนี้ตามการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 84  ลําดับที่ 77 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 4 บ้าน
หนองเตา (หยอมบ้านห้วยเกี๋ยง)

จํานวน 114,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา  หมู
ที่ 4 บ้านหนองเตา (หยอมบ้านห้วยเกี๋ยง) ทั้งนี้ตามการประมาณ
ราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 22  ลําดับที่ 15 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 5 บ้านแม
สะป๊อก

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา  หมู
ที่ 5 บ้านแมสะป๊อก ทั้งนี้ตามการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 25  ลําดับที่ 18 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายของหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้านขุน
วาง

จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงเสียงตามสายของหมูบ้าน หมูที่ 12 บ้าน
ขุนวาง ทั้งนี้ตามการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 50  ลําดับที่ 43 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการปรับปรุงโรงน้ําดื่ม หมูที่ 15 บ้านใหมวังผาปูน จํานวน 69,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารโรงน้ําดื่ม หมูที่ 15 บ้านใหมวังผา
ปูน ขนาด 4*4 เมตร ทั้งนี้ตามการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 65  ลําดับที่ 58 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

วันที่พิมพ : 15/9/2563  09:21:48 หน้า : 106/134



โครงการปรับปรุงเสียงตามสายของหมูบ้าน หมูที่ 16 บ้านหนอง
มณฑา

จํานวน 60,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงเสียงตามสายของหมูบ้าน หมูที่ 16 บ้าน
หนองมณฑา ทั้งนี้ตามการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 71  ลําดับที่ 64 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการปรับปรุงห้องน้ําสําหรับบริการประชาชน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงห้องน้ําขององคการบริหารสวนตําบลแม
วิน สําหรับบริการประชาชน  ทั้งนี้ตามการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหงกฏหมาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 86  ลําดับที่ 79 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,288,385 บาท

งบดําเนินงาน รวม 266,910 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต. เคลื่อนที่และพบประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต
. เคลื่อนที่และพบประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้าย คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) มาตรา 16 (16) สงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ.2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 472  ลําดับที่ 41
  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)

โครงการจัดงานวันสตรีสากลตําบลแมวิน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานวัน
สตรีสากลตําบลแมวิน ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 472 ลําดับที่ 42
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมของอําเภอแมวางหรือของจังหวัด
เชียงใหม

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในระดับตําบล อําเภอ หรือระดับ
จังหวัด ในการนําพลังมวลชนในหมูบ้านหรือตําบลไปรวมกิจกรรม
ของหนวยงานในระดับตําบล ระดับอําเภอ หรือระดับ
จังหวัด เชน กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวฯ กิจกรรมวันแมแหงชาติ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ วัน
ผู้สูงอายุ โครงการอําเภอเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อน
ที่ ฯลฯ โดยจายเป็นคาจ้างเหมายานพาหนะ คาอาหาร เครื่อง
ดื่ม คาประดับตกแตงสถาน และคาใช้จายอื่นๆอันเกี่ยวเนื่องและ
จําเป็น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) มาตรา 16 (16) สงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  471 ลําดับที่ 40
  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)     
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โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปราก
ฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 470 ลําดับที่ 39
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)

ค่าวัสดุ รวม 111,910 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 111,910 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 589 ตัวๆละ 190
 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และ
ใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2563 ใน
หน้าที่ 120 ลําดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(2.5.2)
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งบลงทุน รวม 410,975 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 410,975 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เต็นท จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อเต็นท ขนาด 4*8 เมตร  จํานวน 11
 หลังๆละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะของหมูบ้าน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2) 

โตะพับหน้าแสตนเลส จํานวน 147,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับหน้าแสตนเลส ขนาด 150*75*75
 ซม. จํานวน 42 ตัวๆละ 3,500 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะของ
หมูบ้าน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)
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พัดลมติดเพดาน จํานวน 8,975 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 5
 ตัว ๆละ 1,795 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะของหมูบ้าน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ตาม
แบบ ผ.02 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 7  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค จํานวน 1
 เครื่อง ประกอบด้วยตู้ลําโพง ขนาด 15 นิ้ว  เพาเวอรแอมป์
ขนาด 400 วัตต  ไมคลอยคู  ตู้แล็คแบบมีฝาปด พร้อมปลั๊ก
ไฟ และสายลําโพง เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะของหมูบ้าน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัด
ซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)

งบเงินอุดหนุน รวม 610,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 610,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันท้องถื่นไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทุงรวง
ทอง ตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจําป 2564 รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 317 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน 
และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 1

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมสตรี หมูที่ 1 บ้านห้วยอี
คาง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรม
ของหมูบ้าน และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 1 รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 119 ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน 
และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 15

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมสตรี หมูที่ 15 บ้านใหมวังผา
ปูน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรม
ของหมูบ้าน และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 15 รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)
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โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน 
และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 16

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมสตรี หมูที่ 16 บ้านหนอง
มณฑา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ใน
กิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 16 รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน 
และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 18

จํานวน 98,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมสตรี หมูที่ 18 บ้านแม
เตียน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ใน
กิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 18 รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 128 ลําดับที่ 12 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)
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โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน 
และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 2

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมสตรี หมูที่ 2 บ้านทุง
หลวง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ใน
กิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 2 รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 122 ลําดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน 
และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 5

จํานวน 15,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมสตรี หมูที่ 5 บ้านสะ
ป๊อก ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรม
ของหมูบ้าน และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 5 รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 123 ลําดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)
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โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน 
และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 7

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมสตรี หมูที่ 7 บ้านห้วย
หยวก ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องครัวเพื่อใช้ใน
กิจกรรมของหมูบ้าน และสงเสริมอาชีพกลุมสตรี หมูที่ 7 รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 125 ลําดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)

โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลแมวิน จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมสตรีตําบลแมวิน ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลแมวิน ราย
ละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 473 ลําดับที่ 44
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาสามัคคีสามวัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการกีฬา
สามัคคีสามวัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คา
ถ้วยรางวัลสําหรับกิจกรรม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ ราย
ละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 96 ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.2)

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลแมวิน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขัน
กีฬาประชาชนตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน คาป้ายกิจกรรม คาถ้วยรางวัลสําหรับ
กิจกรรม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  318 ลําดับที่ 4
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.2)
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โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขัน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาลง
ทะเบียน คาใช้จายในการเดินทาง ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  138 ลําดับที่ 3
  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.2)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
กีฬา เชน ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลยบอล ตาขายฟุตบอล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  319 ลําดับที่ 6
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.2)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการศึกษาเรียน
รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัดซื้อวัสดุใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ และคาอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ ราย
ละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  105 ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.3)

โครงการสงเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายกิจกรรม คาจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม ฯลฯ และคาอื่นๆที่
จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
โครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  346 ลําดับที่ 2
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.3)
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โครงการสงเสริมประเพณีปใหมเมือง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ประเพณีปใหมเมือง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการฯลฯ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  346 ลําดับที่ 3
  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.3)

โครงการสืบสานและฟนฟูประเพณีลอยกระทงตําบลแมวิน (ยี่เป็ง) จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสาน
และฟนฟูประเพณีลอยกระทงตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาจัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ
ในการจัดงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  348 ลําดับที่ 6
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.3)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม  ตามโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นของประชาชน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 351 ลําดับที่ 12
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (2.6.3)

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง ตาม
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 350 ลําดับที่ 11
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (2.6.3)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 403,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 273,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 273,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวตําบลแมวิน จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวตําบลแมวิน  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาในการจัดสถาน
ที่ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คา
วัสดุและอุปกรณ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบลแมวิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมา
จัดทําสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  356 ลําดับที่ 6
 ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)
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โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทองเที่ยว จํานวน 113,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการทองเที่ยว  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาในการจัดสถานที่ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุและ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับโครงการ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 107 ลําดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทุงป  ตาม
โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ปงบประมาณ 2564 รายละ
เอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 365 ลําดับที่ 16
 ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (2.6.4)
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โครงการมหัศจรรยแมวาง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทุงป ตาม
โครงการมหัศจรรยแมวาง ปงบประมาณ 2564 รายละเอียดปราก
ฎตามเอกสารโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
 ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 108 ลําดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (2.6.4)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการผลิตพืช-ผักอินทรียของกลุมเกษตรกรตําบลแมวิ
น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
การผลิตพืช-ผักอินทรียของกลุมเกษตรกรตําบลแมวิน  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายกิจกรรม คา
อาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณสําหรับ
กิจกรรม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ ราย
ละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  367 ลําดับที่ 2
 ปรากฎในแผนงานการเกษตร (3.2.1)
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โครงการสงเสริมทักษะพัฒนาอาชีพเกษตรกร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ทักษะพัฒนาอาชีพเกษตรกร  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายกิจกรรม คาอาหารกลางวัน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณสําหรับกิจกรรม ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  109 ลําดับที่ 1 ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร (3.2.1)

โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
อาชีพการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาสมนาคุณวิทยากร  และคาวัสดุและอุปกรณที่ใช้ใน
กิจกรรม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ ราย
ละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  368 ลําดับที่ 5
 ปรากฎในแผนงานการเกษตร (3.2.1)
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โครงการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คา
สมนาคุณวิทยากร  และคาวัสดุและอุปกรณที่ใช้ในกิจกรรม ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  367 ลําดับที่ 3
 ปรากฎในแผนงานการเกษตร (3.2.1)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ต้นไม้ สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
ชีวภาพ บัวรดน้ํา พันธุสัตวน้ํา ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใช้สําหรับดําเนิน
กิจกรรม งานโครงการในด้านการสนับสนุนหรือสงเสริมกลุม
เกษตรกรหรือเกษตรกร หรือเพื่อการวิจัย หรือทดสอบ อันเกี่ยว
กับการเกษตร  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (3.2.1)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คา
อาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  236  ลําดับที่ 5
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร(3.2.2)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารวม
กิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 233 ลําดับที่ 2
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร(3.2.2) 

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรักน้ํา รัก
ป่า รักษาแผนดิน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ คา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  234 ลําดับที่ 3
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร(3.2.2)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชตําบลแมวิน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชตําบลแมวิน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่  232  ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร(3.2.2)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,524,080 บาท

งบกลาง รวม 16,524,080 บาท
งบกลาง รวม 16,524,080 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิ
น 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง(4.1.1)

วันที่พิมพ : 15/9/2563  09:21:48 หน้า : 130/134



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,279 บาท

- เพื่อจายเป็นจายเงินทดแทนให้แกลูกจ้าง กรณีลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถึงแกความตาย หรือสูญหาย เนื่องจาก
การทํางานให้นายจ้าง 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และตาม พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 ปรากฏในแผนงานงบกลาง(4.1.1)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,887,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แกผู้สูงอายุ โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ผู้สูงอายุ 60-69 ป จะได้รับ 600 บาท 
- ผู้สูงอายุ 70-79 ป จะได้รับ 700 บาท
- ผู้สูงอายุ 80-89 ป จะได้รับ 800 บาท
- ผู้สูงอายุ 90 ปขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 314 ลําดับที่ 1
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง (4.1.1)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,876,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- คนพิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800
 บาทตอเดือน
- คนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 1,000
 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 315 ลําดับที่ 2
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง (4.1.1)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยัง
ชีพคนละ 500 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 316 ลําดับที่ 3
 ปรากฎในแผนงานงบกลาง (4.1.1)
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สํารองจาย จํานวน 637,416 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยั้บยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาขหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง(4.1.1)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมวิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมวิน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 480 ลําดับที่ 2
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง(4.1.1)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 265,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับองคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ตามแบบ ผ. 02 หน้าที่ 480 ลําดับที่ 1
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(4.1.1) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 325,385 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว40 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2558 
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนงานงบกลาง(4.1.1)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
แม่วิน

100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

265,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 162,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

260,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,887,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,279

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

325,385

สํารองจ่าย 637,416

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,876,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
แม่วิน

100,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

265,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 162,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

260,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,887,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,279

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

325,385

สํารองจ่าย 637,416

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,876,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 464,515 2,130,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 96,000 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

84,000 123,900

เงินเดือนพนักงาน 1,629,240 6,235,980

เงินวิทยฐานะ 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

144,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,974,920 2,974,920

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,115,840 4,710,715

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 180,000 300,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

220,860 428,760

เงินเดือนพนักงาน 6,217,200 14,082,420

เงินวิทยฐานะ 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 284,520 284,520

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 125,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 600,000 794,000

ค่าเช่าบ้าน 400,000 520,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 324,000 540,000

ค่าจ้างเหมาพาหนะ
รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.

150,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าต่อโดเมนเนม (เว็บไซ
ต์)

ค่าถ่ายเอกสาร 5,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

ค่าถ่ายเอกสาร และค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

10,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 10,000 10,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,416,000 2,280,000

ค่าจ้างเหมาพาหนะ
รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.

150,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 50,000 50,000

ค่าต่อโดเมนเนม (เว็บไซ
ต์)

10,000 10,000

ค่าถ่ายเอกสาร 5,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

15,000 15,000

ค่าถ่ายเอกสาร และค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

30,000 40,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 10,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

75,000 75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของ
ขวัญ ของรางวัล หรือ
เงินรางวัล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
รับเสด็จฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

ค่าพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของ
ขวัญ ของรางวัล หรือ
เงินรางวัล

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

250,000 320,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

150,000 210,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
รับเสด็จฯ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

550,000 550,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000 5,000

ค่าพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ Big Cleaning 
Day

5,000

โครงการ อบต. เคลื่อน
ที่และพบประชาชน

15,000

โครงการกีฬาสามัคคี
สามวัย

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตําบลแม่วิน

200,000

โครงการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการท่องเที่ยว
ตําบลแม่วิน

130,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ Big Cleaning 
Day

5,000

โครงการ อบต. เคลื่อน
ที่และพบประชาชน

15,000

โครงการกีฬาสามัคคี
สามวัย

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตําบลแม่วิน

200,000

โครงการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการท่องเที่ยว
ตําบลแม่วิน

130,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

5,000 5,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ และวันชาติ

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันสตรี
สากลตําบลแม่วิน

80,000

โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุตําบลแม่วิน 
(ศูนย์สหชราชีพ)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี

10,000 10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

5,000 5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

5,000 5,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ และวันชาติ

5,000 5,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

15,000 15,000

โครงการจัดงานวันสตรี
สากลตําบลแม่วิน

80,000

โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุตําบลแม่วิน 
(ศูนย์สหชราชีพ)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลแม่วิน

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียน

20,000

โครงการจิตอาสาสู่สภา
เด็กและเยาวชนตําบล
แม่วิน

15,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่วิน

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการซัมเมอร์หรรษา 30,000

โครงการท้องถิ่นรักการ
อ่าน

10,000

โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ และส่งเสริม
ประชาธิปไตย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

50,000 50,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลแม่วิน

35,000 35,000

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียน

20,000

โครงการจิตอาสาสู่สภา
เด็กและเยาวชนตําบล
แม่วิน

15,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่วิน

100,000 100,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000 15,000

โครงการซัมเมอร์หรรษา 30,000

โครงการท้องถิ่นรักการ
อ่าน

10,000

โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ และส่งเสริม
ประชาธิปไตย

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะตําบลแม่วิน

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่ตําบลแม่วิน

30,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

120,000

โครงการฝึกปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา

10,000

โครงการฝึกอบรม
กฎหมายทั่วไปให้แก่
ประชาชน

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบัติการด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะตําบลแม่วิน

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่ตําบลแม่วิน

30,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

120,000

โครงการฝึกปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา

10,000

โครงการฝึกอบรม
กฎหมายทั่วไปให้แก่
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฎิบัติการด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วิน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างฯ ผู้นําชุมชนและตัว
แทนกลุ่มต่างๆของ
ตําบลแม่วิน

โครงการฝึกอบรมระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ประชาชน

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (หลักสูตรจัด
ตั้ง)

โครงการพัฒนาคุณภาพ
น้ําบริโภคระดับพื้นฐาน

20,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

113,000

โครงการรณรงค์การ
ดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณถนนและสถานที่
สําคัญ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างฯ ผู้นําชุมชนและตัว
แทนกลุ่มต่างๆของ
ตําบลแม่วิน

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ประชาชน

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (หลักสูตรจัด
ตั้ง)

50,000 50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
น้ําบริโภคระดับพื้นฐาน

20,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

113,000

โครงการรณรงค์การ
ดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณถนนและสถานที่
สําคัญ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตําบลแม่วิน

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

20,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000

โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
และร้องทุกข์สตรีตําบล
แม่วิน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตําบลแม่วิน

10,000 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่

15,000 15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์

15,000 15,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

20,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000

โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
และร้องทุกข์สตรีตําบล
แม่วิน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ (ศพส
.พก.)ตําบลแม่วิน 
จัดการตนเองสู่ตําบลสุข
ภาวะที่ยั่งยืน

15,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตพืช-ผักอินทรีย์ของ
กลุ่มเกษตรกรตําบลแม่วิ
น

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

30,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร

20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีถวายเทียนเข้า
พรรษา

5,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีปีใหม่เมือง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ (ศพส
.พก.)ตําบลแม่วิน 
จัดการตนเองสู่ตําบลสุข
ภาวะที่ยั่งยืน

15,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตพืช-ผักอินทรีย์ของ
กลุ่มเกษตรกรตําบลแม่วิ
น

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

30,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร

20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีถวายเทียนเข้า
พรรษา

5,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีปีใหม่เมือง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปพืชผลทาง
การเกษตร

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของอําเภอแม่
วางหรือของจังหวัด
เชียงใหม่

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

3,853,500

โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

60,000

วันที่พิมพ์ : 8/9/2563  11:18:25 หน้า : 23/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปพืชผลทาง
การเกษตร

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของอําเภอแม่
วางหรือของจังหวัด
เชียงใหม่

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

3,853,500

โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนที่ "สุขภาพดี ชีวี
มีสุข"

10,000

โครงการสืบสานและ
ฟื้นฟูประเพณีลอย
กระทงตําบลแม่วิน (ยี่
เป็ง)

40,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรชุมชน
ตําบลแม่วิน

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชตําบลแม่วิน

80,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่วิน

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนที่ "สุขภาพดี ชีวี
มีสุข"

10,000

โครงการสืบสานและ
ฟื้นฟูประเพณีลอย
กระทงตําบลแม่วิน (ยี่
เป็ง)

40,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรชุมชน
ตําบลแม่วิน

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชตําบลแม่วิน

80,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ

7,000 7,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่วิน

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

6,400 6,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้แก่ประชาชนและผู้
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

10,000

โครงประกวด ศพด. ดี
เด่น

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 71,600

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 135,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 22,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,806,400

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 111,910 30,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้แก่ประชาชนและผู้
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

10,000

โครงประกวด ศพด. ดี
เด่น

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000 550,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 246,600

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000 400,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 22,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 75,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,806,400

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 120,000 301,910
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 5,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก

เต็นท์ 220,000

โต๊ะพับหน้าแสตนเลส 147,000

โต๊ะหน้าโฟเมก้า

พัดลมติดผนัง

พัดลมติดเพดาน 8,975

พัดลมอุตสาหกรรม

พาติชั่นกั้นห้องทํางาน 12,650 18,750

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 10,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000 60,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000 80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 3,000 3,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 19,200 19,200

เต็นท์ 100,000 320,000

โต๊ะพับหน้าแสตนเลส 147,000

โต๊ะหน้าโฟเมก้า 27,250 27,250

พัดลมติดผนัง 8,000 8,000

พัดลมติดเพดาน 8,975

พัดลมอุตสาหกรรม 10,800 10,800

พาติชั่นกั้นห้องทํางาน 43,150 74,550

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา

10,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

47,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แบบหล่อคอนกรีต 8,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

44,000 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา

10,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300 6,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

47,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า 30,700 30,700

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

7,500

จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

5,600 5,600

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แบบหล่อคอนกรีต 8,450
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 35,000

โทรทัศน์ LED 17,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทาง 6,050

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอี
ค่าง

235,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วย
ตอง

320,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 11 บ้านห้วย
โป่ง

300,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 12 บ้านขุน
วาง

112,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 35,000

โทรทัศน์ LED 17,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000 230,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทาง 6,050

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอี
ค่าง

235,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วย
ตอง

320,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 11 บ้านห้วย
โป่ง

300,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 12 บ้านขุน
วาง

112,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 13 บ้าน
ม่อนยะ (หย่อมบ้าน
ม่อนยะกลาง)

61,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 13 บ้าน
ม่อนยะ (หย่อมบ้าน
ม่อนยะเหนือ)

126,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองมณฑา (หย่อม
บ้านใหม่)

175,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 17 บ้านป่า
กล้วย

130,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 18 บ้านแม่
เตียน (หย่อมบ้านห้วย
เย็น)

102,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 19 บ้าน
ประตูเมือง (หย่อมบ้าน
ห้วยหอย)

197,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 13 บ้าน
ม่อนยะ (หย่อมบ้าน
ม่อนยะกลาง)

61,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 13 บ้าน
ม่อนยะ (หย่อมบ้าน
ม่อนยะเหนือ)

126,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองมณฑา (หย่อม
บ้านใหม่)

175,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 17 บ้านป่า
กล้วย

130,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 18 บ้านแม่
เตียน (หย่อมบ้านห้วย
เย็น)

102,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 19 บ้าน
ประตูเมือง (หย่อมบ้าน
ห้วยหอย)

197,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 บ้านขุน
ป๋วย (หย่อมบน)

123,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 บ้านขุน
ป๋วย (หย่อมล่าง)

196,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
เต่า

207,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 บ้านแม่สะ
ป๊อก (หย่อมบ้านแม่สะ
ป๊อกใต้)

121,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 บ้านแม่
มูต

275,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
หยวก

225,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วย
ข้าวลีบ

128,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 บ้านขุน
ป๋วย (หย่อมบน)

123,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 บ้านขุน
ป๋วย (หย่อมล่าง)

196,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
เต่า

207,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 บ้านแม่สะ
ป๊อก (หย่อมบ้านแม่สะ
ป๊อกใต้)

121,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 บ้านแม่
มูต

275,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
หยวก

225,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วย
ข้าวลีบ

128,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วย
ข้าวลีบ (หย่อมบ้านโป่ง
สมิต)

132,000

โครงการก่อสร้างถนน 
 ึคสล. หมู่ที่ 13 บ้าน
ม่อนยะ (หย่อมบ้าน
ม่อนยะกลาง)

312,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ํา หมู่ที่ 2  บ้านทุ่ง
หลวง (หย่อมบ้านห้วย
ทราย)

184,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ํา หมู่ที่14 บ้านห้วย
ยาว (หย่อมบ้านโป่ง
น้อยเก่า)

191,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาราง หมู่ที่ 12 บ้านขุน
วาง

174,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วย
ข้าวลีบ (หย่อมบ้านโป่ง
สมิต)

132,000

โครงการก่อสร้างถนน 
 ึคสล. หมู่ที่ 13 บ้าน
ม่อนยะ (หย่อมบ้าน
ม่อนยะกลาง)

312,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ํา หมู่ที่ 2  บ้านทุ่ง
หลวง (หย่อมบ้านห้วย
ทราย)

184,000

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ํา หมู่ที่14 บ้านห้วย
ยาว (หย่อมบ้านโป่ง
น้อยเก่า)

191,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาราง หมู่ที่ 12 บ้านขุน
วาง

174,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 14 บ้าน
ห้วยยาว (หย่อม
บ้านโป่งน้อยเก่า)

23,800

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองมณฑา

24,100

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 17 บ้าน
ป่ากล้วย

190,000

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 18 บ้าน
แม่เตียน

100,000

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 19 บ้าน
ประตูเมือง

123,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 14 บ้าน
ห้วยยาว (หย่อม
บ้านโป่งน้อยเก่า)

23,800

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองมณฑา

24,100

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 17 บ้าน
ป่ากล้วย

190,000

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 18 บ้าน
แม่เตียน

100,000

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 19 บ้าน
ประตูเมือง

123,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองเต่า (หย่อมบ้าน
ห้วยเกี๋ยง)

114,000

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 5 บ้านแม่
สะป๊อก

100,000

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายของหมู่
บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านขุน
วาง

34,000

โครงการปรับปรุงโรงน้ํา
ดื่ม หมู่ที่ 15 บ้านใหม่
วังผาปูน

69,000

โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายของหมู่บ้าน หมู่
ที่ 16 บ้านหนองมณฑา

60,900

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําสําหรับบริการ
ประชาชน

150,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองเต่า (หย่อมบ้าน
ห้วยเกี๋ยง)

114,000

โครงการจัดซื้อท่อน้ําพีวี
ซี เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 5 บ้านแม่
สะป๊อก

100,000

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายของหมู่
บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านขุน
วาง

34,000

โครงการปรับปรุงโรงน้ํา
ดื่ม หมู่ที่ 15 บ้านใหม่
วังผาปูน

69,000

โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายของหมู่บ้าน หมู่
ที่ 16 บ้านหนองมณฑา

60,900

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําสําหรับบริการ
ประชาชน

150,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง ศพด. 
หมู่ที่ 19

880,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 
บ้านใหม่วังผาปูน

81,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 
บ้านสบวิน

320,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดงานไม้
ดอกไม้ประดับ

30,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถื่นไทย

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการมหัศจรรย์แม่
วาง

100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง ศพด. 
หมู่ที่ 19

880,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 
บ้านใหม่วังผาปูน

81,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 
บ้านสบวิน

320,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดงานไม้
ดอกไม้ประดับ

30,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถื่นไทย

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000 50,000

โครงการมหัศจรรย์แม่
วาง

100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1

55,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 15

150,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 16

50,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 18

98,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 2

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1

55,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 15

150,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 16

50,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 18

98,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 2

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 5

15,500

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 7

12,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลแม่วิน

190,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000

โครงการส่งเสริมและ
เทิดทูนในพระมหา
กรุณาธิคุณ

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 5

15,500

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของหมู่
บ้าน และส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี หมู่ที่ 7

12,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลแม่วิน

190,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000

โครงการส่งเสริมและ
เทิดทูนในพระมหา
กรุณาธิคุณ

15,000 15,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด สพท. 
เชียงใหม่เขต 4 ในพื้นที่
ตําบลแม่วิน

5,200,000

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยแม่ฟ้าหลวง 
สังกัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแม่วาง

67,200

รวม 16,524,080 325,000 858,000 1,288,385 8,902,705 160,000 414,000 24,156,590
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด สพท. 
เชียงใหม่เขต 4 ในพื้นที่
ตําบลแม่วิน

5,200,000

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยแม่ฟ้าหลวง 
สังกัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแม่วาง

67,200

รวม 355,000 18,924,740 71,908,500
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