
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมวิน

อําเภอ แมวาง   จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,581,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,428,552 บาท

งบบุคลากร รวม 8,767,752 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,509,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 21,120 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 253,440 บาท และคาตอบ
แทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 คนๆ
ละ 11,610 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 278,640 บาท  ทั้งนี้
ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 22,800 บาท และเงินคาตอบ
แทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ
ละ 950 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 22,800 บาท ทั้งนี้ตาม
บัญชีอัตราคาตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 22,800 บาท  และเงินคาตอบ
แทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ
ละ 950 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 22,800 บาท ทั้งนี้ตาม
บัญชีอัตราคาตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ นายกองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน ทั้งนี้ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน
แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,795,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเปน
เงิน 139,320 บาท  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 9,500 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 114,000 บาท และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 17 คนๆ
ละ 7,560 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 1,542,240 บาท ทั้งนี้
ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,258,192 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,835,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ให้แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัด ตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ. 2561 - 2563) ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(1.1.1)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประเภทตางๆ ให้แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด ตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ
. 2561 - 2563) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน   โดย
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วัน
ที่ 26 กุมภาพันธ 2559  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ให้แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัว
หน้าสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน  ทั้งนี้ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้าง ให้แก ลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้าง
และการให้ลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับคาจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
. ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (1.1.1)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,724,160 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดสํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน โดย
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 164,592 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดสํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน โดย
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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งบดําเนินงาน รวม 5,190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 620,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ให้แก ปลัด อบต
. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัด องคการบริหารสวนตําบลแมวิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน 2557 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก ปลัด อบต
. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกประเภท สังกัดสํานัก
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมวิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)

คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน ให้แก ปลัด อบต. พนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้าน เชาซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชําระคาบ้าน สังกัดสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน)  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมวิ
น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

ค่าใช้สอย รวม 3,050,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล ตามอาคารและสถานที่ตางๆในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาทําโฆษณาและเผยแพรขาวสารตางๆทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆขององคการบริหารสวนตําบล
แมวิน หรือจัดทําเอกสาร หนังสือเผยแพรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้
แกประชาชน  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาจ้างเก็บข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเก็บข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลแมวิน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาทําสิ่งของหรือจ้างเหมาบริการ ทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
อํานาจและหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน คาจ้างเหมาแบก
หามสัมภาระ คาจ้างเหมาแรงงานถางหญ้าหรือกําจัดวัชพืช คาจ้างเหมาทํา
ความสะอาดถนนหรือทางสาธารณะ คาจ้างเหมาซอมแซมวัสดุหรือ
ครุภัณฑ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(1.1.1)

คาตอโดเมนเนม (เว็บไซต) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอโดเมนเนม (เว็บไซต) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)  
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คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสารหรือหนังสือ คาเข้าเลม และเข้าปก เอกสารหรือ
หนังสือตางๆของสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน เชน คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)

คาเบี้ยประกันรถสวนกลาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการทําประกันภัยรถสวนกลางที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท

1.คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 50,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาจ้างเหมาเลี้ยงรับรองหรือจัดซื้อวัสดุสําหรับการเลี้ยงรับรองในการ
ต้อนรับบุคคล คณะบุคคลชาวไทยหรือชาวตางชาติที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการอื่นใดอันเปนประโยชน
แก องคการบริหารสวนตําบลแมวิน อันประกอบด้วย คาอาหาร คาเครื่องดื่มที่
ไมมีแอลกอฮอล ซึ่งมีอาหารวาง หรือคาขนมประกอบ คาของขวัญหรือของที่
ระลึก คาพิมพเอกสาร หรือคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนต้องจาย ทั้งนี้ตามแนวทาง
ปฏิบัติแหงหนังสือสั่งการจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0018.2/42837 ลงวันที่ 3
 กันยายน 2540 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
2.คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการตาง จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม
ตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
3.คาใช้จายพิธีเปดอาคาร จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใช้จายใน
พิธีการเปดอาคารสถานที่ตางๆที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล หรือเปนเงินรางวัลใน
การจัดกิจกรรมตางๆที่มีความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งมอบให้หนวย
งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในเขตตําบล อําเภอ หรือจังหวัด สําหรับสนับ
สนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการหรืองานตางๆที่จัดขึ้นอันเปนประโยชน
สาธารณะ หรือตอประชาชนภายใต้อํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน งานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม งานมหัศจรรยแม
วาง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคา
ใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมประชุมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้มาชวยปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จฯ เชน คาใช้จายในการประดับ
ตกแตงอาคาร สถานที่ คาใช้สอยในการเตรียมงาน คาอาหาร คาเครื่องดื่มและ
คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ หรือผู้แทน
พระองคที่เสด็จในพื้นที่ตําบลแมวิน หรือในเขตอําเภอแมวาง ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อ
เปนคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 379 ลําดับที่ 11 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:37 หน้า : 8/118



คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา ในการจัดงานกิจกรรมตางๆ หรือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการหรืองานตางๆที่จัดขึ้นอันเปนประโยชนตอสาธารณะ หรือตอ
ประชาชนภายใต้ขอบเขตอํานาจและหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิ
น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0407/ว
1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระ
บาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้าย คาวัสดุและอุปกรณในการจัดนิทรรศการ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 378 ลําดับที่ 10 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาจ้างเหมาจัดกิจกรรม คาวัสดุ
และอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 373 ลําดับที่ 5 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายกิจกรรม คาจ้างเหมาจัดกิจกรรม  คาวัสดุและอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 374 ลําดับที่ 6 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาตกแตงสถานที่ คาป้ายกิจกรรม คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 371 ลําดับที่ 3 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

โครงการจัดงานวันปยมหาราช จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันปยมหาราช โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรมตางๆ คาจ้างเหมาจัดสถานที่ ฯลฯ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 220 ลําดับที่ 3 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)
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โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ และวันชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพอแหงชาติ และวัน
ชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาวัสดุและอุปกรณตางๆ คาจัด
สถานที่  ฯลฯ  รายละเอียดตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 376 ลําดับที่ 8 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันแมแหง
ชาติ  คาวัสดุและอุปกรณตางๆ ฯลฯ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
โครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 375 ลําดับที่ 7 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแมวิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแมวิน
 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวาง อาหารกลางวัน
สําหรับผู้มารวมกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 369 ลําดับที่ 1 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)
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โครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปให้แกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปให้แก
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 382 ลําดับที่ 14 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ ผู้นําชุมชนและตัวแทนกลุมตางๆของตําบล
แมวิน

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างฯ ผู้นําชุมชนและตัวแทนกลุมตางๆของตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเปนในการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 381 ลําดับที่ 13 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)
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โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศสําหรับประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ
สําหรับประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 382 ลําดับที่ 15 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 383 ลําดับที่ 16 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

โครงการอบรมและรณรงคการประหยัดพลังงาน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงคการประหยัด
พลังงาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม รายละเอียดปราก
ฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 389 ลําดับที่ 25 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุหรือ
ครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร โต๊ะ ตู้ โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่มีความ
จําเปนต้องทําการบํารุงรักษาหรือซอมแซมของสํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้ประจําสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน เชน กระดาษถายเอกสาร แฟ้ม หมึก
พิมพ ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับทดแทนหรือซอมแซมเอง
ภายในสํานักงานหรืออาคารอื่นที่เกี่ยวเนื่องในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ตางๆในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน แปรงถูพื้น ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน น้ํายา
ล้างห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตางๆ เชน ปูน
ซีเมนต หิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ และอุปกรณอื่นๆที่จําเปนสําหรับใช้
ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ สําหรับซื้อมา
เปลี่ยนหรือทดแทนวัสดุที่ชํารุดด้วยตนเอง  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 480,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับใช้กับยานพาหนะ และเครื่องจักร
กลฯขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน หรือกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล
แมวินขอรับการสนับสนุนยานพาหนะจากหนวยงานราชการหรือรัฐ
วิสาหกิจ หรือองคกรเอกชนอื่นๆ รวมทั้งใช้กับเครื่องจักรกลชนิดตางๆ อันเปน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบ
น้ํา ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เวชภัณฑ ถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล หูฟง แอลกอฮอล เครื่องมือวิทยา
ศาสตร ฯลฯ   
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียม พูกันและสี เพื่อประชา
สัมพันธงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือ เอกสาร ตํารา ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
งาน เชน หนังสือกฎหมาย หนังสือระเบียบการปฏิบัติงานตางๆ ฯลฯ   
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้บริการไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารตางๆที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน รวมถึงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.แมวิน และคาใช้ไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งเกินจากอัตราสวนลด
ของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว0746ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
แมวิน และอาคารอื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
แมวิน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทรายเดือนที่ใช้ในราชการขององคการบริหารสวนตําบล
แมวิน และคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของผู้บริหาร ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมวิน รวมถึงคา
บริการโทรศัพทที่เกี่ยวข้องกับอํานาจและหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล
แมวิน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ และคาธรรมเนียมอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับคาใช้
บริการ ซึ่งใช้ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คา
วิทยุติดตามตัว คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตรวมถึงอินเตอร
เน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)
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งบลงทุน รวม 425,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 425,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

- เปนเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวละ1,500บาท โดยมี
ลักษณะดังนี้ เปนเก้าอี้หมุนบุหนังพนักเตี้ยปรับสูง-ต่ําได้โดยระบบโช๊คแก๊ส
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  หน้าที่ 408  ลําดับที่  48 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (1.1.1)

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 96,200 บาท

- เปนเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2 ตัวๆละ 48,100 บาท ทั้งนี้ตาม
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ (เดือนธันวาคม 2561) 
- โดยถือปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ (เดือน
ธันวาคม 2561) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  หน้าที่ 390 ลําดับที่  27 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.1)

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 13,000 บาท

- เปนเพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัวๆละ6,500บาท โดย
มีลักษณะเปนโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  หน้าที่ 409  ลําดับที่  49 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (1.1.1)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 8)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 394  ลําดับที่  31 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1) 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 8,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 หน้าตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 50)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 404 ลําดับที่  42 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1) 
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน 2 เครื่องๆ 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 44)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 403  ลําดับที่  41 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1) 

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 61)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 405  ลําดับที่  2 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1) 
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 1,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่องๆละราคา 700
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ1.8 Volts ได้เปนอยางน้อย
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 58)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 393 ลําดับที่ 30 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ขององคการบริหารสวนตําบลแม
วิน เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถไถฟารมแทรกเตอร เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.1)

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

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
การบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561
 ถึง 2565 ) หน้าที่ 384 ลําดับที่ 17 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง ตามโครงการสงเสริม
และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 389 ลําดับที่ 26 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (1.1.1)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,100,140 บาท
งบบุคลากร รวม 2,320,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,320,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,962,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 5)ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(1.1.3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประเภทตางๆ ให้แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(1.1.3)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ให้แก  ผู้อํานวยการกองคลัง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 31) ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(1.1.3)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 244,440 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

งบดําเนินงาน รวม 720,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้างทุกประเภท สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)
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คาเชาบ้าน จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้าน เชาซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชําระคาบ้าน สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

ค่าใช้สอย รวม 472,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขององคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน เชน แผนพับประชาสัมพันธข้อมูลการรับชําระภาษี ฯ หรือสื่อ
ประชาสัมพันธอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาทําสิ่งของหรือจ้างเหมาบริการ ทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
อํานาจและหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน คาจ้างเหมาแบก
หามสัมภาระ คาจ้างเหมาแรงงานถางหญ้าหรือกําจัดวัชพืช คาจ้างเหมาทํา
ความสะอาดถนนหรือทางสาธารณะ คาจ้างเหมาซอมแซมวัสดุหรือ
ครุภัณฑ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(1.1.3)

คาถายเอกสาร และคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสารหรือหนังสือ คาเข้าเลม และเข้าปก เอกสารหรือ
หนังสือตางๆของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)
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คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 เชน คาธรรมเนียมการจายเช็ค คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคา
ใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมประชุมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน  
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษี โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัดทําแผนที่ภาษี คาจ้างเหมาสํารวจพื้นที่ ฯลฯ ราย
ละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 387 ลําดับที่ 21 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(1.1.3)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 6,100 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาสมมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 388 ลําดับที่ 24 ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(1.1.3)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ จํานวน 12,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 388  ลําดับที่ 23 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร โต๊ะ ตู้ โทรศัพท เครื่องสํารองไฟฟ้า ฯลฯ ที่มี
ความจําเปนต้องทําการบํารุงรักษาหรือซอมแซมของกองคลัง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้ประจําในกองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน เชน แฟ้ม ผ้าหมึกพิมพดีด ปากกา ดินสอ ตรา
ยาง ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับทดแทนหรือซอมแซมเอง
ของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผนซีดี หมึกเติม สาย
พวง โปรแกรมคอมพิวเตอร Handy Drive ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(1.1.3)

งบลงทุน รวม 59,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 1,500 บาท

- เปนเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยมีลักษณะดัง
นี้ เปนเก้าอี้หมุนบุหนังพนักเตี้ยปรับสูง-ต่ําได้โดยระบบโช๊คแก๊ส
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  หน้าที่ 413  ลําดับที่  53 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (1.1.3)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 29,900 บาท

- เปนเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ทั้งนี้ตามคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ (เดือน
ธันวาคม 2561) 
- โดยถือปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ (เดือน
ธันวาคม 2561) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  หน้าที่ 414 ลําดับที่  56 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.3)
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โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 6,500 บาท

- เปนเพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว โดยมีลักษณะเปน
โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  หน้าที่ 412 ลําดับที่  52 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1.3)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz จ านวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 3 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 10)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 413  ลําดับที่  54 ตามแบบ ผ.02 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(1.1.3)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 10 หน้า
ตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 42)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 414  ลําดับที่  55 ตามแบบ ผ.02 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(1.1.3)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 399,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 และหนังสือสั่งการดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(1.2.3)
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม รายละเอียดปราก
ฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 439 ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายในการ
ประชาสัมพันธ  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 449 ลําดับที่ 17 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม (กรณีสงไปอบรมกับหนวยงานอื่น) คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 441 ลําดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
ในการฝึกอบรม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 441 ลําดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)
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โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติดตําบลแมวิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปญหา
ยาเสพติดตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรมรายละเอียดปราก
ฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 439 ลําดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงวันหยุดเทศกาลปใหม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงวันหยุดเทศกาลปใหม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายรณรงค
ตางๆ ฯลฯ  คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการจัดกิจกรรม รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 440 ลําดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3) 
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้าย
รณรงคตางๆ ฯลฯ  คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการจัดกิจกรรม รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 441 ลําดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3) 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายกิจกรรม คาใช้จายอื่นๆที่จํา
เปนในการฝึกอบรม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 447 ลําดับที่ 14 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เวชภัณฑ ถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล หูฟง แอลกอฮอล เครื่องมือวิทยา
ศาสตร ฯลฯ   
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(1.2.3) 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ   
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน(1.2.3) 

งบลงทุน รวม 59,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,800 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ถังออกซิเจน จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว พร้อมอุปกรณชุดหัว
เกจออกซิเจน จํานวน 1 ถัง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ. 02  หน้าที่ 444 ลําดับที่  9 ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(1.2.3)
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ทอดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิง  ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร พร้อมข้อ
ตอ ทั้ง 2 ด้าน จํานวน 1 เส้น  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ. 02  หน้าที่ 446  ลําดับที่  12 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)

สายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 17,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง  ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม
ข้อตอ  จํานวน 2 เส้น  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ. 02  หน้าที่ 445  ลําดับที่  11 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)

หัวฉีดน้ําดับเพลิงปรับรูปแบบได้ จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดด้ามปน มีคันโยกเปดปดน้ํา ปรับ
อัตราได้หลายระดับ จํานวน 1 หัว 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ. 02  หน้าที่ 444  ลําดับที่  10 ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(1.2.3)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เงินอุดหนุน อบต.ทุงป จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อบต
.ทุงป ตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
โครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
.2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 449  ลําดับที่ 16 ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(1.2.3)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,445,240 บาท

งบบุคลากร รวม 6,511,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,511,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,167,420 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานครู สังกัดกอง
การศึกษาฯ ตามแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ. 2561 - 2563) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว25 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสําหรับข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบประกอบวิชาชีพ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา(2.1.1)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประเภทตางๆ ให้แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกองการ
ศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ให้แก ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10
 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ ให้แก พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลแมวินที่ผานการประเมิน
- โดยถือปฏิบัติตาม  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตําแหนงพนักงานครู และบุคลากรทาง
การศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 
2559
- โดยถือปฏิบัติตาม  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง
พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2559
 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,079,240 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 129,180 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประเภทตางๆ ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

งบดําเนินงาน รวม 885,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานครู และพนักงานจ้างทุกประเภท สังกัดกองการ
ศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานครู ผู้มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้าน เชาซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชําระคาบ้าน สังกัดกองการ
ศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน)  ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา(2.1.1)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานครู สังกัดกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน) ปรากฎในแผนงานการศึกษา (2.1.1)
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ค่าใช้สอย รวม 645,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาผู้ชวยดูแลเด็ก และจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของกอง
การศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.1)

คาถายเอกสาร และคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสารหรือหนังสือ คาเข้าเลม และเข้าปก เอกสารหรือ
หนังสือตางๆของกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(2.1.1)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 เชน คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคา
ใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมประชุมสัมมนา
ของ พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจ้างฯ สังกัดกองการ
ศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
 - เปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร โต๊ะ ตู้
โทรศัพท ฯลฯ ที่มีความจําเปนต้องทําการบํารุง รักษาหรือซอมแซมของกอง
การศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.1)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช้ประจําในกองการ
ศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน กระดาษถายเอกสาร แฟ้ม หมึก
พิมพ ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(2.1.1)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับทดแทนหรือซอมแซมเองของ
กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส สาย
ไฟ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผนซีดี หมึกเติม สาย
พวง โปรแกรมคอมพิวเตอร Handy Drive ฯลฯ ของกองการศึกษาฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือ เอกสาร หรือตําราที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เชน หนังสือกฎหมาย หนังสือระเบียบตางๆ ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)
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งบลงทุน รวม 48,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้หมุนบุหนัง จํานวน 3,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้หมุนบุหนัง ขนาด 68*70*98-107 ซม. จํานวน 1
 ตัวโดยมีลักษณะดังนี้ เปนเก้าอี้หมุนบุหนัง มีที่พักแขนปรับระดับด้วยระบบ
โช๊คแก็ส 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  หน้าที่ 417 ลําดับที่  2 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

โต๊ะทํางานครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 45,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 10 ตัวๆละ 4,500
 บาท โดยมีลักษณะดังนี้ เปนโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  หน้าที่ 418 ลําดับที่  3 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.1)

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:38 หน้า : 44/118



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,939,370 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,537,770 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,544,170 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาพาหนะรับ-สง นักเรียน ศพด. จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาคาพาหนะรับ-สง นักเรียน ศพด. สังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 66 (5) สง
เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 328 ลําดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการพัฒนาพนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยและผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ขององคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน สําหรับเข้ารวมฝึกอบรม สัมมนา มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น หรือ
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาตาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดิน
ทาง คาลงทะเบียน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 331 ลําดับที่ 15 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารกลางวัน คาจัด
สถานที่สําหรับการทํากิจกรรม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  343 ลําดับที่ 32 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดย
มีคาใช้จายประกอบไปด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวาง และอาหารกลาง
วัน คาใช้จายที่จําเปนสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
โครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 326 ลําดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)
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โครงการซัมเมอรหรรษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการซัมเมอรหรรษา โดยมีคาใช้จาย
ประกอบไปด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน คาใช้จาย
ที่จําเปนสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 333 ลําดับที่ 18  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

โครงการประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กดี
เดน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวาง และอาหาร
กลางวัน คาใช้จายที่จําเปนสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
โครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  แบบ ผ.02 ในหน้าที่ 334 ลําดับที่ 20 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)
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โครงการฝึกปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกปฏิบัติการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหาร
วาง และอาหารกลางวัน คาใช้จายที่จําเปนสําหรับโครงการ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  แบบ ผ.01 ในหน้าที่ 324 ลําดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครู
เด็กเล็ก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวาง และ
อาหารกลางวัน คาใช้จายที่จําเปนสําหรับโครงการ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  แบบ ผ.02 ในหน้าที่ 342 ลําดับที่ 30  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,894,170 บาท

1. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,548,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
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วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  335 ลําดับที่ 21  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (2.1.2)
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 884,000 บาท กําหนดรายการ
เปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565
)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 329 ลําดับที่ 10  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (2.1.2)
3. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3.1 คาหนังสือเรียน จํานวน 81,800 บาท เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อัตราคน
ละ 200 บาท/ป 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 330 ลําดับที่ 13  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)
3.2 คาอุปกรณการเรียน จํานวน 81,800 บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณการ
เรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) อัตราคนละ 200 บาท/ป
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)    ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 330 ลําดับที่ 12  ปรากฏในแผนงานการ
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ศึกษา(2.1.2)
3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 122,700 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ
นักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) อัตราคนละ 300 บาท/ป
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)   ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 331 ลําดับที่ 14  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)
3.4 คากิจกรรมผู้เรียน จํานวน 175,870 บาท เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) อัตราคนละ 430 บาท/ป
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)   ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 329 ลําดับที่ 11  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

โครงการสร้างแหลงเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างแหลงเรียนรู้ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน คา
วิทยากร คาใช้จายที่จําเปนสําหรับโครงการ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  แบบ ผ.02 ในหน้าที่ 343 ลําดับที่ 31  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดประสบการณเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณเด็กปฐมวัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาอาหารวาง และอาหารกลางวัน คาวิทยากร คาใช้จายที่จําเปน
สําหรับโครงการ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  แบบ ผ.02 ในหน้าที่ 323 ลําดับที่ 2  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(2.1.2)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใช้
ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ สื่ออุปกรณการศึกษา ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(2.1.2)
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ค่าวัสดุ รวม 3,993,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆที่ใช้ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรา
ยาง ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับทดแทนหรือซอมแซมเอง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
แมวิน เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส สายไฟ ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆ เชน ไม้กวาด น้ํายาล้าง
จาน น้ํายาล้างห้องน้ํา ผ้าหม ที่นอนเด็ก เสื่อน้ํามัน ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,733,600 บาท

1.คาใช้จายในการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ให้แก โรงเรียนในสังกัด สพท
.เชียงใหมเขต 4 ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 จํานวน 2,652,000 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ลําดับที่ 336 ลําดับที่ 22  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (2.1.2)
2.คาใช้จายในการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ให้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน จํานวน 1,081,600 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ลําดับที่ 337 ลําดับที่ 23 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (2.1.2)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตางๆ เชน ปูนซีเมนต หิน ทราย เหล็ก
เส้น สังกะสี ฯลฯ และอุปกรณที่จําเปนใช้ในกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (2.1.2)

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโสตทัศนอุปกรณ หนังสือ เอกสารทางวิชาการตางๆ สื่อ
วัสดุ การเรียนการสอนวัสดุผลิตสื่อ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที่ตําบลแมวิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)

งบลงทุน รวม 301,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 301,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการสร้างสนามเด็กเลน สร้างปญญา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุในการสร้างสนามเด็กเลนสร้างปญญา ตาม
โครงการสร้างสนามเด็กเลนสร้างปญญา ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณ
ราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.4/ว 3679 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การดําเนินโครงการสง
เสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผานการเลน ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 325  ลําดับที่  6 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาซอมแซม ปรับปรุง ตอเติม อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน

จํานวน 201,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง (คาซอม
แซม ปรับปรุง ตอเติม อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน)
 - เปนไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 327  ลําดับที่  8 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(2.1.2)

งบเงินอุดหนุน รวม 5,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพท. เชียงใหมเขต 4 ในพื้นที่ตําบล
แมวิน

จํานวน 5,100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพท.เชียงใหม
เขต 4 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 340 ลําดับที่ 26  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (2.1.2)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 227,360 บาท
งบดําเนินงาน รวม 64,960 บาท

ค่าวัสดุ รวม 64,960 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 64,960 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อ จัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ให้แก ศูนย
การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟ้าหลวง สังกัด ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมวาง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 338 ลําดับที่ 24  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (2.1.4)

งบเงินอุดหนุน รวม 162,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 162,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยแมฟ้าหลวง สังกัดศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมวาง

จํานวน 162,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยแมฟ้า
หลวง สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมวาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 339  ลําดับที่ 25 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (2.1.4)

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:38 หน้า : 56/118



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 464,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 464,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิงได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น
-โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562 ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข(2.2.3) 

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการ โครงการ Big Cleaning Day โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาสมนาคุณวิทยากร รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 241ลําดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข(2.2.3)
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โครงการบริหารจัดการขยะตําบลแมวิน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการ บริหารจัดการขยะตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาสมนาคุณวิทยากร คาจ้างการกําจัดขยะ คาจ้างรถขนขยะไปยังสถานที่
กําจัดขยะ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวข้องกับโครงการ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 238 ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข(2.2.3)

โครงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคระดับพื้นฐาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคระดับพื้นฐาน โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาใช้จายในการตรวจน้ําบริโภค คาป้ายกิจกรรม คาอาหาร
วางและอาหารกลางวัน ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 242 ลําดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข(2.2.3)
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โครงการรณรงคการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สําคัญ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการรณรงคการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและ
สถานที่สําคัญ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปราก
ฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 242 ลําดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข(2.2.3)

โครงการรณรงคป้องกันแก้ไขปญหาโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันแก้ไขปญหาโรคเอดส โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 239 ลําดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข(2.2.3)
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วันสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  ในหน้าที่ 238  ลําดับที่ 2 ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข(2.2.3) 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปราก
ฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02  ในหน้าที่ 240 ลําดับที่ 6 ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข(2.2.3) 

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:38 หน้า : 60/118



โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ 02 หน้าที่ 238 ลําดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข(2.2.3) 

โครงการอบรมให้ความรู้แกประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้แกประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  ในหน้าที่ 242 ลําดับที่ 10 ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห(2.2.3)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลแมวิน (ศูนยสหชราชีพ) จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลแมวิน (ศูนยสหชรา
ชีพ) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 307 ลําดับที่ 3 ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห(2.3.2) 

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทนการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานใน
ชวงปดภาคเรียน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว739 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรคชวงปดภาคเรียน
ฤดูร้อน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 311 ลําดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห(2.3.2)
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โครงการจิตอาสาสูสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมวิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการจิตอาสาสูสภาเด็กและเยาวชนตําบลแมวิน โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 306 ลําดับที่ 1 ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห(2.3.2)

โครงการศูนยชวยเหลือและร้องทุกขสตรีตําบลแมวิน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการศูนยชวยเหลือและร้องทุกขสตรีตําบลแมวิน โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 310 ลําดับที่ 6 ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห(2.3.2)
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โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (ศพส.พก.)ตําบลแมวิน 
จัดการตนเองสูตําบลสุขภาวะที่ยั่งยืน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (ศพส
.พก.)ตําบลแมวิน จัดการตนเองสูตําบลสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 309 ลําดับที่ 5 ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห(2.3.2)

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 306 ลําดับที่ 2 ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห(2.3.2)
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพองคกรชุมชนตําบลแมวิน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้จายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพองคกรชุมชนตําบลแมวิน โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 308 ลําดับที่ 4 ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห(2.3.2)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,111,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,339,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,339,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,794,480 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ให้แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง ตามแผน
อัตรากําลังสามป (พ.ศ. 2561 - 2563) ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประเภทตางๆ ให้แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (2.4.1)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน  
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 10
 พฤษภาคม 2559  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 346,920 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป กองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557  ปรากฎในแผนเคหะและชุมชน(2.4.1)

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างทุกประเภท สังกัดกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ผู้มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้าน เชาซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชําระคาบ้าน สังกัดกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจุบัน) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
ชาง ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน)  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

ค่าใช้สอย รวม 406,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 276,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาทําสิ่งของหรือจ้างเหมาบริการ ทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในอํานาจและหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน เชน คาจ้างเหมาแบก
หามสัมภาระ คาจ้างเหมาแรงงานถางหญ้าหรือกําจัดวัชพืช คาจ้างเหมาทํา
ความสะอาดถนนหรือทางสาธารณะ คาจ้างเหมาซอมแซมวัสดุหรือ
ครุภัณฑ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1)

คาถายเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร ถายพิมพเขียว แบบแปลน หนังสือหรือเอกสาร
ตางๆของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.1)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆในราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิ
น เชน คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคา
ใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม ประชุมสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างทุกประเภท สังกัดกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุครุภัณฑของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องใช้
ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องขยายเสียง เครื่องมือชางตางๆ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆที่ใช้ประจําในกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ
-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิ
น เชน สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน เลื่อย สวาน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (2.4.1)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม
ถายรูป แถบบันทึกเสียง ฟลมสไลด รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาการล้าง อัด ขยาย
ภาพ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธงานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก แผนซีดี หมึกเติม สาย
พวง โปรแกรมคอมพิวเตอร Handy Drive ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือ เอกสาร ตํารา ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
งาน เชน หนังสือกฎหมาย หนังสือระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1) 
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วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่อง
มือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)

งบลงทุน รวม 71,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อย
กวา 8 GB
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- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 9)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 427 ลําดับที่  3 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1) 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 10 หน้า
ตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 42)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 429  ลําดับที่  5 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1) 
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 44)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 430 ลําดับที่  6 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1) 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ลําดับที่ 61)
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 428 ลําดับที่  4 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.1) 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑของกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลแมวิน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(2.4.1)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,827,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับทดแทนหรือ
ซอมแซมเอง เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส สายไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และกิจกรรมสาธารณะใน
หมูบ้าน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 68 (2) ให้มีและบํารุง
ไฟฟ้าหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 231  ลําดับที่  208 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

งบลงทุน รวม 5,717,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,717,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค หมูที่ 16 จํานวน 262,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างอาคารอเนกประสงค มีขนาดกว้าง 6.00
 เมตร  ยาว 12.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 72.00 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน เขตองคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวน
สาธารณะ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 201 ลําดับที่  167 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 15 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอเติมอาคารอเนกประสงค มีขนาดกว้าง 4.50
 เมตร  ยาว 16.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 72.00 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน เขตองคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวน
สาธารณะ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 196  ลําดับที่  162  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(2.4.2) 

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านห้วยอี
คาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 94.00 เมตร หรือมีขนาด
พื้นที่รวมไมน้อยกวา 282.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการ
ประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 64  ลําดับที่  4ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บ้านห้วยตอง งบ
ประมาณ 100,000 บาท มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 144.00 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 142 ลําดับที่  98  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บ้านห้วยตอง งบ
ประมาณ 100,000 บาท มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 144.00 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 143 ลําดับที่  99  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านขุนวาง (หยอมบ้านเจ็ด
หลัง)

จํานวน 321,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านขุนวาง (บ้าน
เจ็ดหลัง)  งบประมาณ 220,000 บาท มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 300.00 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 168  ลําดับที่  128 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านขุน
วาง (หยอมบ้านเจ็ดหลัง) งบประมาณ 101,000 บาท มีขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 138.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 168  ลําดับที่  127 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านมอนยะ (หยอมบ้านมอน
ยะเหนือ)

จํานวน 97,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านมอน
ยะ (หยอมบ้านมอนยะเหนือ)  มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 43.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 129.00 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 177  ลําดับที่  139 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านมอนยะ (หยอมบ้านแม
เตียนม้ง)

จํานวน 402,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านมอน
ยะ (หยอมบ้านแมเตียนม้ง)  มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวง
ที่ 1 ยาว 130.00 เมตร ชวงที่ 2 ยาว 50.00 เมตร  ยาวรวม 180.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 540.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบ
แปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 178  ลําดับที่  140 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บ้านห้วยยาว จํานวน 98,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 135.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 184  ลําดับที่  147 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บ้านห้วยยาว (หยอมบ้านโป่ง
น้อยเกา)

จํานวน 103,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 135.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 186  ลําดับที่  149 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:39 หน้า : 79/118



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บ้านห้วยยาว (หยอมบ้านโป่ง
น้อยใหม)

จํานวน 99,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 135.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 185  ลําดับที่  148 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บ้านหนองมณฑา (หยอม
บ้านใหม)

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 120.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 200 ลําดับที่  166 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บ้านป่ากล้วย จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 225.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 209 ลําดับที่  178 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บ้านป่ากล้วย (หยอม
บ้านโป่งลมแรง)

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 225.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 201  ลําดับที่  179 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บ้านแมเตียน จํานวน 169,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 77.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 231.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 218 ลําดับที่  190 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บ้านแมเตียน (หยอมบ้าน
ห้วยเย็น)

จํานวน 181,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 82.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 246.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 217 ลําดับที่  189 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 จํานวน 321,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 1 ยาว 91.00 เมตร ชวงที่ 2 ยาว 28.00
 เมตร ยาวรวม 119.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 476.00
 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 225  ลําดับที่  199 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จํานวน 351,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 1 ยาว 28.00 เมตร ชวงที่ 2 ยาว 51.00
 เมตร ชวงที่ 3 ยาว 42.00 เมตร ยาวรวม 121.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวม
ไมน้อยกวา 484.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคา
ของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 72  ลําดับที่  15 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จํานวน 321,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3          บ้านขุน
ป๋วย งบประมาณ 175,000 บาท มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 86.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 258.00 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 80 ลําดับที่  24 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.2) 
- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3          บ้านขุน
ป๋วย งบประมาณ 20,000 บาท มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 30.00 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 81  ลําดับที่  25 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.2) 
- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3          บ้านขุน
ป๋วย งบประมาณ 126,000 บาท มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 62.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 186.00 ตาราง
เมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 82 ลําดับที่  26 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.2) 

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:39 หน้า : 84/118



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 105,000
 บาท มีขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 56.00 เมตร หรือมี
ขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 168.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการ
ประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 95  ลําดับที่  42 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.2) 
- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ 105,000
 บาท จํานวน 2 ชอง มีขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 103.00
 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 164.80 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบ
แปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 96  ลําดับที่  43 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.2) 

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:39 หน้า : 85/118



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 จํานวน 249,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 405.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 103  ลําดับที่  51 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:39 หน้า : 86/118



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 จํานวน 237,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 38,000
 บาท มีขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมี
ขนาดพื้นที่รวมไมน้อยกวา 60.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการ
ประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 111 ลําดับที่  62ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(2.4.2) 
- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณ 199,000
 บาท จํานวน 2 ชวง ชวงที่ 1 ขนาดกว้างชองละ 0.80 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 100.00 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกว้างชองละ 0.80 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 100.00 เมตร ความยาวรวม 200.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวม
ไมน้อยกวา 320.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคา
ของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 112  ลําดับที่  63 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ (หยอม
บ้านโป่งสมิต)

จํานวน 176,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไมน้อย
กวา 240.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 130 ลําดับที่  84 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 จํานวน 165,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 5.70 เมตร สูง 2.40 เมตร หนา 0.15 เมตร  ทั้งนี้ตามแบบแปลนและ
การประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 151  ลําดับที่  109 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:39 หน้า : 88/118



โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาราง หมูที่ 8 บ้านห้วย
ข้าวลีบ

จํานวน 118,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาราง  มี
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 59.00
 เมตร   ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 129  ลําดับที่  83 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จํานวน 349,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างลานอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่
รวม 644.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร   ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการ
ประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวน
สาธารณะ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 139  ลําดับที่  94 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:39 หน้า : 89/118



โครงการกอสร้างหอกระจายขาว หมูที่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ จํานวน 56,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสร้างหอกระจายขาวหมูบ้าน พร้อมเครื่องเสียง  ทั้งนี้ตาม
แบบแปลนและการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิ
น
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 131  ลําดับที่  85 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน ถนน คสล
. อาคาร รางระบายน้ํา หรือสิ่งสาธารณะประโยชนอื่นที่เสียหายจากเหตุ
สาธารณภัย ฯลฯ ที่มีความจําเปนต้องทําการบํารุงรักษาหรือ ปรับปรุง และ
ซอมแซมเพื่อให้สิ่งสาธาณะประโยชนสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- โดยถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ํา
และทางบก 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 203  ลําดับที่  207 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 
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โครงการจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 7 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอน้ําพีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบประปา  หมูที่ 7 บ้าน
ห้วยหยวก ทั้งนี้ตามการประมาณราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบล
แมวิน
- โดยถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน)มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  หน้าที่ 113 ลําดับที่  64 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(2.4.2) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,212,790 บาท

งบดําเนินงาน รวม 766,190 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:39 หน้า : 91/118



ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต. เคลื่อนที่และพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต. เคลื่อนที่และพบ
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
โครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 16 (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้อง
ถิ่น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
.2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 472  ลําดับที่ 41  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)

โครงการจัดงานวันสตรีสากลตําบลแมวิน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันสตรีสากลตําบลแมวิน ประจําป
งบประมาณ 2563 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ราย
ละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 472 ลําดับที่ 42 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)
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โครงการสงเสริมเยาวชนให้มีความรู้ในการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน
และใช้พลังงานทดแทน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมเยาวชนให้มีความรู้ใน
การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและใช้พลังงานทดแทน โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 475 ลําดับที่ 47 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมของอําเภอแมวางหรือของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจในระดับตําบล อําเภอ หรือระดับจังหวัด ในการนําพลังมวลชน
ในหมูบ้านหรือตําบลไปรวมกิจกรรมของหนวยงานในระดับตําบล ระดับ
อําเภอ หรือระดับจังหวัด เชน กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ กิจกรรมวันแมแหงชาติ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ วันผู้
สูงอายุ โครงการอําเภอเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯลฯ โดยจาย
เปนคาจ้างเหมายานพาหนะ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาประดับตกแตงสถาน และ
คาใช้จายอื่นๆอันเกี่ยวเนื่องและจําเปน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปจจุบัน) มาตรา 16 (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้อง
ถิ่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  471 ลําดับที่ 40  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)     

โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการฝึกอบรม รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 470ลําดับที่ 39 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)
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โครงการอบรมให้ความรู้เตาประหยัดพลังงาน และเพิ่มรายได้แกประชาชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เตาประหยัด
พลังงาน และเพิ่มรายได้แกประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆที่จํา
เปนในการฝึกอบรม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 479 ลําดับที่ 51 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)

ค่าวัสดุ รวม 426,190 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 171,190 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 901 ตัวๆละ 190 บาท เพื่อใช้
ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และใช้ในกิจกรรมของหมูบ้าน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  หน้าที่ 452 ลําดับที่ 6 ,หน้าที่ 457 ลําดับที่ 16 ,หน้าที่ 459 ลําดับ
ที่ 20 ,หน้าที่ 461 ลําดับที่ 23  และ หน้าที่ 464 ลําดับที่ 29 ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 255,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะของหมูบ้าน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 451 ลําดับที่ 4 ,หน้าที่ 457 ลําดับที่ 15 ,หน้าที่ 460 ลําดับ
ที่ 21 ,หน้าที่ 460 ลําดับที่ 22 หน้าที่ 464 ลําดับที่ 30 และหน้าที่ 466 ลําดับ
ที่ 33 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)

งบลงทุน รวม 436,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 436,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เต็นท จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อใช้จายเปนคาจัดซื้อเต็นท ขนาด 4*8 เมตร  จํานวน 7 หลังๆละ 20,000
 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และใช้ใน
กิจกรรมสาธารณะของหมูบ้าน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 458 ลําดับที่ 18 หน้าที่ 459 ลําดับที่ 19   และหน้าที่ 463
 ลําดับที่ 27 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2) 
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โต๊ะพับหน้าแสตนเลส จํานวน 192,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะพับหน้าแสตนเลส ขนาด 150*75*75
 ซม. จํานวน 55 ตัวๆละ 3,500 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะของหมูบ้าน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 451 ลําดับที่ 3  ,หน้าที่ 458 ลําดับที่ 17 และ หน้าที่ 466
 ลําดับที่ 34 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)

วันที่พิมพ : 23/9/2562  16:06:39 หน้า : 97/118



ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงอเนกประสงค จํานวน 38,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค งบประมาณ 11,000
 บาท จํานวน 2 ตัว ๆละ 5,500 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะของหมูบ้าน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 452 ลําดับที่ 5  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(2.5.2)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงอเนกประสงค งบประมาณ 27,500
 บาท จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน
 และใช้ในกิจกรรมสาธารณะของหมูบ้าน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 462 ลําดับที่ 26 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(2.5.2)
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ครุภัณฑอื่น

พัดลมแขวน จํานวน 35,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมแขวน จํานวน 20 ตัว ๆละ 1,795 บาท เพื่อใช้
ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะ
ของหมูบ้าน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 450 ลําดับที่ 2 และหน้าที่ 463 ลําดับที่ 28  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)

พัดลมติดผนัง จํานวน 18,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 14 ตัว ๆละ 1,350 บาท เพื่อใช้
ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และใช้ในกิจกรรมสาธารณะ
ของหมูบ้าน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 450 ลําดับที่ 1 และหน้าที่ 462 ลําดับที่ 25  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(2.5.2)
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พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 10,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 4 ตัว ๆละ 2,700
 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และใช้ใน
กิจกรรมสาธารณะของหมูบ้าน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 465 ลําดับที่ 32 และปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน(2.5.2)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจําป 2563 จํานวน 10,000 บาท

- อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทุงป ตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย ประจําป 2563 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน  2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02  ในหน้าที่ 317 ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 455,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลแมวิน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการแขงขันกีฬาประชาชน
ตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน คาป้ายกิจกรรม คาถ้วยรางวัลสําหรับกิจกรรม คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  318 ลําดับที่ 4 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.2)

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขัน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาลงทะเบียน คาใช้จายในการเดิน
ทาง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  138 ลําดับที่ 3  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.2)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลยบอล ตาขาย
ฟุตบอล ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  319 ลําดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.2)

งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 140,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมูที่ 5 จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสนามกีฬา หมูที่ 5 โครงเหล็กตาขายเชือก
ถัก สูง 5.60 เมตร ยาว 108.00 เมตร  ทั้งนี้ตามแบบแปลนและการประมาณ
ราคาของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมวิน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหง
กฏหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้
(๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวน
สาธารณะ 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  317 ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.2)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทําบุญอาคารเรียน ศพด. ตําบลแมวิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการทําบุญอาคารเรียน ศพ
ด. ตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาจัดซื้อวัสดุใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  347 ลําดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.3)

โครงการสงเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมประเพณีถวาย
เทียนเข้าพรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาจัดซื้อวัสดุ
ในการจัดกิจกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  346 ลําดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.3)

โครงการสงเสริมประเพณีปใหมเมือง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมประเพณีปใหม
เมือง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  346 ลําดับที่ 3  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.3)
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โครงการสืบสานและฟนฟูประเพณีลอยกระทงตําบลแมวิน (ยี่เปง) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสืบสานและฟนฟู
ประเพณีลอยกระทงตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
กิจกรรม คาจัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณในการจัดงาน ฯลฯ  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  348 ลําดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.3)

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

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิปญญาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม  ตามโครงการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ภูมิปญญาท้องถิ่นของประชาชน รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
โครงการ  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน  2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  ในหน้าที่ 351 ลําดับที่ 12 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (2.6.3)

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง ตามโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 อําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 หน้าที่ 350 ลําดับที่ 11 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (2.6.3)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 715,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 585,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวตําบลแมวิน "วันช้างไทย" จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลแมวิน "วันช้างไทย" โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาในการจัดสถานที่ คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  354 ลําดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวตําบลแมวินในงานของดีอําเภอแม
วาง/งานมหัศจรรยแมวาง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวตําบลแมวินในงานของดีอําเภอแมวาง/งานมหัศจรรยแมวาง โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาในการจัด
สถานที่ คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  353 ลําดับที่ 2  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)
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โครงการจัดงานมหกรรมการทองเที่ยวตําบลแมวิน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานมหกรรมการ
ทองเที่ยวตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ คาจ้างเหมาในการจัดสถานที่ คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 354 ลําดับที่ 4  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวตําบลแมวิน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
สงเสริมการทองเที่ยวตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาในการจัดสถานที่ คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  355 ลําดับที่ 5  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)

โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณทองเที่ยวในชวงวันหยุดเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณทองเที่ยวในชวงวันหยุดเทศกาล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารและอาหารวางสําหรับผู้เข้ารวม
กิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  352 ลําดับที่ 1 ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบลแมวิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาจัดทําสถานที่ รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  356 ลําดับที่ 6 ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)

โครงการฝึกอบรมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบโฮมสเตยและการ
เปนเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักทองเที่ยว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบโฮมสเตยและการเปนเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ
นักทองเที่ยว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาวัสดุตางๆในการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  357 ลําดับที่ 7  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการทองเที่ยวในเขตพื้นที่
แหลงทองเที่ยวตําบลแมวิน

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ของผู้ประกอบการด้านการทองเที่ยวในเขตพื้นที่แหลงทองเที่ยวตําบลแมวิน
 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน และคาวัสดุตางๆในการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร ราย
ละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  359 ลําดับที่ 9  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําเที่ยวชุมชน (ทัวรป่า) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นํา
เที่ยวชุมชน (ทัวรป่า) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายกิจกรรม และคาวัสดุที่จําเปนในการฝึก
อบรม คาสมนาคุณวิทยากร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  359 ลําดับที่ 10  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(2.6.4)
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ จํานวน 30,000 บาท

- อุดหนุนเทศบาลตําบลแมวาง  ตามโครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ปงบ
ประมาณ 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน  2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02  ในหน้าที่ 365 ลําดับที่ 16 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (2.6.3)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการมหัศจรรยแมวาง จํานวน 100,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง  ตามโครงการมหัศจรรยแมวาง ปงบ
ประมาณ 2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน  2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02  ในหน้าที่ 366 ลําดับที่ 17 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (2.6.3)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการผลิตกาแฟ
บนพื้นที่สูง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาป้ายกิจกรรม คาสมนาคุณวิทยากร และคาวัสดุตางๆที่ใช้ใน
กิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 367 ลําดับที่ 1  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร(3.2.1)

โครงการสงเสริมการผลิตพืช-ผักอินทรียของกลุมเกษตรกรตําบลแมวิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการผลิตพืช-ผัก
อินทรียของกลุมเกษตรกรตําบลแมวิน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายกิจกรรม คาอาหารกลางวัน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุและอุปกรณสําหรับกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  367 ลําดับที่ 2 ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร (3.2.1)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวสายพันธุพื้นเมืองของตําบลแมวิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ปลูกข้าวสายพันธุพื้นเมืองของตําบลแมวิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายกิจกรรม คาอาหารกลางวันและอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุและ
อุปกรณที่ใช้ในกิจกรรม คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  368 ลําดับที่ 4 ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร (3.2.1)

โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมอาชีพการแปร
รูปพืชผลทางการเกษตร  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร  และคาวัสดุ
และอุปกรณที่ใช้ในกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  368 ลําดับที่ 5 ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร (3.2.1)
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โครงการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร  และคาวัสดุและอุปกรณที่
ใช้ในกิจกรรม ฯลฯรายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  367 ลําดับที่ 3 ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร (3.2.1)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ต้นไม้ สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ บัวรดน้ํา พันธุสัตว
น้ํา ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใช้สําหรับดําเนินกิจกรรม งานโครงการในด้านการสนับสนุน
หรือสงเสริมกลุมเกษตรกรหรือเกษตรกร หรือเพื่อการวิจัย หรือทดสอบ อัน
เกี่ยวกับการเกษตร  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณปรากฏในแผนงานการเกษตร (3.2.1)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารกลางวัน
สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  236  ลําดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร(3.2.2)

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คา
อาหารกลางวันสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 233 ลําดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร(3.2.2) 
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โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  234 ลําดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร(3.2.2)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชตําบลแมวิน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ตําบลแมวิน  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายกิจกรรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่  232  ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร(3.2.2)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,201,148 บาท

งบกลาง รวม 17,201,148 บาท
งบกลาง รวม 17,201,148 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง(4.1.1)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเปนจายเงินทดแทนให้แกลูกจ้าง กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยหรือถึงแกความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานให้นายจ้าง 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกอง
ทุนเงินทดแทน และตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ปรากฏในแผนงานงบกลาง(4.1.1)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 314 ลําดับที่ 1 ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (4.1.1)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
พิการและทุพพลภาพ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.02 ในหน้าที่ 315 ลําดับที่ 2 ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (4.1.1)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายสนับสนุนการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565)  ตามแบบ ผ.01 ในหน้าที่ 316 ลําดับที่ 3 ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง (4.1.1)
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สํารองจาย จํานวน 1,766,331 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาขหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว2145 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ปรากฏในแผนงานงบกลาง(4.1.1)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมวิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแมวิน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ในหน้าที่ 480 ลําดับที่ 2 ปรากฏในแผนงานงบกลาง(4.1.1)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 265,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับองคการบริหารสวน
ตําบล
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2565) ในหน้าที่ 480 ลําดับที่ 1ปรากฏในแผนงานงบกลาง(4.1.1) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 310,217 บาท

- เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ดวน
มาก 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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