
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 77,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,131,080 บาท

งบบุคลากร รวม 11,108,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,049,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกและรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา เดือนละ 21,120
   รวมเป็นเงิน 253,440 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 อัตรา เดือนละ 11,610
 รวมเป็นเงิน 278,640 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 -หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา เดือนละ 1,900 รวม
เป็นเงิน 22,800 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 อัตรา เดือนละ 950 รวม
เป็นเงิน 22,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา เดือนละ 1,900 รวม
เป็นเงิน22,800 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 อัตรา เดือนละ 950 รวม
เป็นเงิน 22,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 1 อัตรา เดือนละ 7,560 จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)   

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4,335,720 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา เดือน
ละ 11,610 รวมเป็นเงิน 139,320 บาท
2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา เดือน
ละ 9,500 รวมเป็นเงิน 114,000 บาท
3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 44 อัตรา เดือน
ละ 7,560 รวมเป็นเงิน  3,991,680 บาท
4. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา เดือน
ละ 7,560 รวมเป็นเงิน 90,720 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,059,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,272,560 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 13
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
(3) หัวหนาสํานักปลัด 1 อัตรา
(4) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา 
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา
(6) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
(7) นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
(8) นักการจัดการงานทั่วไป  1 อัตรา
(9) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
(10) นิติกร  1 อัตรา
(11)เจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
(12) เจาพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา
(13) นักประชาสัมพันธ 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

 เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน       
        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล (ระดับ 8) จํานวน 12 เดือน ดังนี้                         
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา เดือนละ 7,000
 บาท รวมเป็นเงิน 84,000 บาท
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา เดือนละ 3,500
 บาท  รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
(3) หัวหนาสํานักปลัด 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท รวมเป็น
เงิน 42,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,439,880 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  5
 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป 6 อัตรา จํานวน 12  เดือน  ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี( พ.ศ.2564-2566 )
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 94,740 บาท

 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว       
        เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง จํานวน  12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

งบดําเนินงาน รวม 3,871,180 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,231,180 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 558,180 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เงินประโยชนตอบ
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แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความ
เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับการ
ประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการ
จาง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ ฝา
อันตรายเป็นครั้งคราว คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่สําหรับอาสาสมัคร ฯลฯ  และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของและคณะกรรมการอื่นๆ ที่ระเบียบฯ
กําหนด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
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ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

คาเชาบาน จํานวน 444,000 บาท
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        เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อ คาผอนชําระเงินกู เพื่อที่
อยูอาศัยใหแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหเบิกจาย         
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการในการจัดขา
ราชการสวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2744 ลงวันที่ 16
 สิงหาคม 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของ
ตนเอง 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3360 ลงวันที่ 7
  ตุลาคม 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกคาเชาบานตามคํารองขอของ
ตนเอง
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 91 ลงวันที่ 7
  มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาใชจายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1588 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การใชใบเสร็จรับเงิน
จากชองทางใหบริการดานอีเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกคาเชาบาน
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกจาย          
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549  
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

ค่าใช้สอย รวม 1,800,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร  (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) จัดทําวารสารเผย
แพรผลงานประจําปี หรือสื่อสิ่งพิมพและขอมูลตางๆ ของหนวย
งาน สําหรับประชาชนในพื้นที่ตําบลแมขาวตม หมูบานและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ
วิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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คาจางเหมาบริการ (งานคัดแยกขยะมูลฝอย) จํานวน 384,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลในการคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะมูลฝอย   (สํานักปลัด)  

คาจางเหมาบริการ (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 576,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลในสํานักปลัด  

คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคํา
พิพากษา  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ และคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ (สํานักปลัด)
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คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

             เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ สําหรับปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแม
ขาวตม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ -รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 26/8/2563  09:13:04 หนา : 12/195



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1.  คารับรอง ตั้งไว 20,000 บาท
            เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
 2. คาเลี้ยงรับรอง    ตั้งไว  30,000 บาท
           เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมรวมถึงผูเขารวม
ประชุมอื่นๆและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งเขารวมประชุมในการ
ประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ ที่
ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  หรือการประชุมระหวาง อปท.กับอปท. หรืออปท
.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่องการตั้งเบิกจายคารับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

วันที่พิมพ : 26/8/2563  09:13:04 หนา : 13/195



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

         เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และอื่นๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ               
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 -หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)   
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

       เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการเลือกตั้ง  ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด รวมถึงการทําประชาพิจารณ การ
ทําประชามติตางๆ ตามที่กฏหมายกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป หนาที่ 167  ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)  
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คาลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการอบรม  ฝึก
อบรม  สัมมนาหรือประชุมตางๆ  ของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไดรับคําสั่งให
เขารับการอบรม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดตอราชการ หรือ
โอนยาย  หรือสอบคัดเลือก ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
 -หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

วันที่พิมพ : 26/8/2563  09:13:04 หนา : 16/195



โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายในที่ทําการ อบต. จํานวน 20,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณภายในที่ทําการ อบต. เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่สามารถจายไดตาม
ระเบียบ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
 -หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
  1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
 -หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แผนงานการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 127  ลําดับที่ 2 (สํานัก
ปลัด)  
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 50,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางของ 
อบต.แมขาวตม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป หนาที่ 167  ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ 
- รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
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        เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา ตรายาง  ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือ แผนป้ายตาง ๆ
  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข  กระดาษไข  ไมบรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ  ผา
สําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ํามัน ไข ขี้
ผึ้ง  ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับ บริการ
ประชาชน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
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แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุ
ไฟ มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ   ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
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-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท
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        เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ซึ่งแยกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูปมีด  ถัง  ถาด  แกวน้ํา  จานรอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระจก
เงา โองน้ํา  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน้ํามัน  เตา
รีด  เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า  กระติกน้ํา
รอน  กระติกน้ําแข็ง ถังแกส  เตา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไมกวาด  เขง  มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
โตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม เชน ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
    
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบ
ประมาณ                                                                   
                           -หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30
  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (สํานักปลัด)    
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช  กระจกโคง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจรฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  น็อตและ
สกรู  สายไมล เพลา  ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงรักษาปกติหรือคา
ซอมกลาง ไดแก  เบาะรถยนต  ชุดเกียรรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หมอ
น้ํา หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ลอ  ถังน้ํามัน  ไฟหนา  ไฟ
เบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  กระจกมองขางรถยนต  กันชน
รถยนต  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส        
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท
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        เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ซึ่งแยก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวย
แกว  กระบอกตวง  เบาหลอม  หูฟัง(Stethoscope)  เปลหาม
คนไข เครื่องวัดน้ําฝน   ถังเก็บเชื้อเพลิง   เครื่องนึ่ง  เครื่องมือ
วิทยาศาสตรฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน สําลี และผาพัน
แผล  เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย  เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน  น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สายยาง หลอดแกว  ลวด
เชื่อมเงิน  จุกตาง ๆ   หลอดเอกซเรย สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร   ซึ่งแยกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน เคียว  สปริงเกลอร(Sprinkler)  จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว  เครื่องดักแมลง   ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป)  กระชัง ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว   พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา  น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก   หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ซึ่งแยกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งเป็นวัสดุคงทน ไดแก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดโขน
ละคร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
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ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรวมไดรฟ
  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ(Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)
เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  
แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
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             เพื่อเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ซึ่งเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง น้ํายาดับ
เพลิง รองเทาดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคาใชบริการเลขหมายโทรศัพทพื้นฐาน คา
โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับผูบริหารและใหหมายความรวมถึงคาใช
จาย เพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ ที่ใชในการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ต  รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คา
เคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ที่ใชในการปฏิบัติราชการของ อบต.
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑโครงสรางขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะฯลฯ แตไมรวมถึงคาซอม
บํารุงรักษาตามปกติหรือคาซอมกลาง
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)    
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งบรายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 11,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาจางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการ
ดําเนินการตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี   
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร  แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ 2  ลําดับที่ 1 (สํานัก
ปลัด)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอเมืองเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 
2564

จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
อําเภอ อําเภอเมืองเชียงราย  ประจําปีงบประมาณ 2564
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป หนาที่ 168  ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)  
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดําเนิน
การและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องคกร จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย  ตามโครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมของสวนราชการและองคกรจังหวัดเชียงราย ประจําปี
งบประมาณ 2564
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
-หนังสือที่วาการอําเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร.0118.2/2293 ลงวัน
ที่ 1 พฤษภาคม 2561
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร  แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ 1  ลําดับที่ 1
 (สํานักปลัด)  
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,490,390 บาท
งบบุคลากร รวม 2,524,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,524,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,101,980 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 6
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
-ผูอํานวยการกองคลัง  1 อัตรา
-นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-นักวิชาการคลัง 1 อัตรา
-นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-นักวิชาการจัดเก็บรายได 1 อัตรา
-เจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคการปกครองสวนทอง
ถิ่น   
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,160 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล    
        เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 12 เดือน ดังนี้
-เจาพนักงานพัสดุ   1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคการปกครองสวนทอง
ถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน ดังนี้
-ผูอํานวยการกองคลัง 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงานกจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคการปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  3
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซอม แนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
        เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จาง   จํานวน   12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงานกจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคการปกครองสวนทอง
ถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,966,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 422,250 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 294,650 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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ผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความ
เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับการ
ประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการ
จาง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ ฝา
อันตรายเป็นครั้งคราว คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่สําหรับอาสาสมัคร ฯลฯ  และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของและคณะกรรมการอื่นๆ ที่ระเบียบฯ
กําหนด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
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 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเชาบาน  คาเชาซื้อ คาผอนชําระเงินกู เพื่อที่
อยูอาศัยใหพนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมายใหเบิกจาย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่  6 กุมภาพันธ  2561
  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการสวนทองถิ่น
เขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559
  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น
-หนังสือที่ มท 0808.2/ ว 1583 ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2561
  เรื่อง  การใชใบเสร็จรับเงินจากชองทางการใหบริการดานอิเล
คทรอนิคสเป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกคาเชาบาน
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 67,600 บาท
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        เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแกพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจาย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.2560
-หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุดที่ กค.0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่  12  มกราคม 2561   เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 817,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 667,000 บาท

1.คาโฆษณาและเผยแพร     จํานวน 15,000 บาท
        เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร  เชน  จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธการชําระภาษี ฯ ล ฯ 
2.คาจางเหมาบริการ             จํานวน     600,000    บาท
        เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลและอื่น ๆ  ในกอง
คลัง  
3.คาเชาเครื่องถายเอกสาร    จํานวน     42,000      บาท
        เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารเพื่อบริการประชาชน
และเพื่อการปฏิบัติราชการในกองคลัง    
4.คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ     จํานวน    10,000   บาท
        เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ สําหรับปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบลแม
ขาวตม
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน  ใช
สอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ   คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่นๆ ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการ เบี้ยประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ ฯ ล ฯ   เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  30,000   บาท 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-พระราชกฤษฏีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9
)  พ.ศ.2560
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่  2 เมษายน  2561
   เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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คาใชจายในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  เชน  ปรับปรุงฐานขอมูลผูชําระภาษี   ปรับ
ปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  (LTAX  3000) ฯ ล ฯ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 483 ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ 2561(กองคลัง)

คาใชจายในการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาระบบบัญชี
คอมพิวเตอร  เชนพัฒนาระบบการรับเงิน  การเบิกจายเงินระบบ
ฐานเงินเดือน   ระบบจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งรายงานขอมูลทางการ
เงินตาง ๆ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี  การจัดทําทะเบียนและรายงานการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  21 มีนาคม  2561
-หนังสือที่ มท.0808.4/ว 5912  ลงวันที่  12 ตุลาคม 2561
 เรื่อง  การยกเลิกการจัดทําบัญชีดวยมือขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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คาประกันภัยรถยนตสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลางขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม เชน รถยนต  รถบรรทุก  รถ
จักรยานยนต ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการอบรม  ฝึก
อบรม  สัมมนาหรือประชุมตางๆ  ของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไดรับคําสั่งให
เขารับการอบรม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดตอราชการ หรือ
โอนยาย  หรือสอบคัดเลือก ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว4952  ลงวันที่  19 ธันวาคม  2556
   เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
คาใชจายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหนวยงานอื่นเป็นผูจัด
ฝึกอบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2563 สําหรับผูอยูในเกณฑที่ตองชําระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในตําบลแมขาวตม  จํานวน  23
 หมูบาน เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาวัสดุฝึกอบรม คาน้ําดื่ม
และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 169
 ลําดับที่ 1 

โครงการอบรมใหความรูคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตามพรบ.จัดซื้อ
จัดจาง

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูและเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ใหแกคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เป็นคณะ
กรรมการตาง ๆ เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาวัสดุฝึกอบรม คา
น้ําดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 169
 ลําดับที่ 1 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ 
- รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
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-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา ตรายาง  ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือ แผนป้ายตาง ๆ
  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข  กระดาษไข  ไมบรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ  ผา
สําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ํามัน ไข ขี้
ผึ้ง  ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับ บริการ
ประชาชน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
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.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุ
ไฟ มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ   ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
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 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ซึ่งแยกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูปมีด  ถัง  ถาด  แกวน้ํา  จานรอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระจก
เงา โองน้ํา  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน้ํามัน  เตา
รีด  เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า  กระติกน้ํา
รอน  กระติกน้ําแข็ง ถังแกส  เตา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง
ไมกวาด  เขง  มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
โตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ซึ่งแยก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช  กระจกโคง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจรฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  น็อตและ
สกรู  สายไมล เพลา  ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงรักษาปกติหรือคา
ซอมกลาง ไดแก  เบาะรถยนต  ชุดเกียรรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หมอ
น้ํา หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ลอ  ถังน้ํามัน  ไฟหนา  ไฟ
เบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  กระจกมองขางรถยนต  กันชน
รถยนต  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส        
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ซึ่งแยกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

วันที่พิมพ : 26/8/2563  09:13:04 หนา : 56/195



สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรวมไดรฟ
  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ(Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)
เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม(CD-
ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 562,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม ที่สาธารณะหรือที่อื่นๆที่เป็นอํานาจหนาที่หรืออยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003
  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
-หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12
 กันยายน  2560  เรื่อง แนวทางการแกไขปัญหาคา
สาธารณูปโภคคางชําระ
-หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1345  ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2561  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผูใหบริการ
ดานสาธารณูปโภค
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส(GEMIS) ฯลฯ สําหรับการปฏิบัติขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม  เชน สงประกาศเอกสารจัดซื้อจัดจาง
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003
  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
-หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846  ลงวันที่ 12
 กันยายน  2560  เรื่อง แนวทางการแกไขปัญหาคา
สาธารณูปโภคคางชําระ
-หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1345  ลงวันที่ 13
 มิถุนายน 2561  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผูใหบริการ
ดานสาธารณูปโภค
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 32,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ต  รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คา
เคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ที่ใชในการปฏิบัติราชการของ อบต.
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ไดแก เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต เชน วัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ํา
ดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน หนาที่ 135  ลําดับที่  4 (สํานักปลัด)  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,683,510 บาท

งบบุคลากร รวม 5,644,990 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,644,990 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,841,690 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 2
  อัตรา และขาราชการครู/พนักงานครูขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม 12 อัตรา จํานวน 12 เดือน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา   1 อัตรา
(3) ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาว
ตม  1 อัตรา
(4) ขาราชการครู/พนักงานครูโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม  4 อัตรา
(5) ขาราชการครู/พนักงานครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม  7 อัตรา  
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 26/8/2563  09:13:04 หนา : 62/195



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1
 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ  ใหขาราชการ
ครู/พนักงานครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  5 อัตรา เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0809.4/ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,458,960 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 6 อัตรา
และพนักงานจางทั่วไป 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 92,340 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว            
            เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 2,038,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 367,520 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 351,420 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เงินประโยชนตอบ
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แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความ
เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับการ
ประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการ
จาง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ ฝา
อันตรายเป็นครั้งคราว คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่สําหรับอาสาสมัคร ฯลฯ  และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของและคณะกรรมการอื่นๆ ที่ระเบียบฯ
กําหนด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
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ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
- หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,100 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก
พนักงานสวนตําบล ขาราชการครู/พนักงานครู ที่มีสิทธิเบิกจาย
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0408.5/ว 22
 ลงวันที่  12 มกราคม  2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินคาเลา
เรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา(กองการ
ศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,376,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ) จํานวน 1,152,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลในกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม (กองการศึกษาฯ)

คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท
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             เพื่อจายเป็นคาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคํา
พิพากษา  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ และคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ (กองการ
ศึกษาฯ)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 24,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารเพื่อบริการประชาชน
และเพื่อการปฏิบัติราชการในกองการศึกษาฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชา
ที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และอื่น ๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559-ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการอบรม  ฝึก
อบรม  สัมมนาหรือประชุมตางๆ  ของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไดรับคําสั่งให
เขารับการอบรม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดตอราชการ หรือ
โอนยาย  หรือสอบคัดเลือก ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
        -วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
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เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา ตรายาง  ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือ แผนป้ายตาง ๆ
  มูลี่ , มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ 
       -วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสิ้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข  กระดาษไข  ไมบรรทัด คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ  ผา
สําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ํามัน ไข ขี้
ผึ้ง  ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับ บริการ
ประชาชน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
    -วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุ
ไฟ มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
    -วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ  ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ
    -วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็น
อุปกรณประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ   
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
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.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)  
                     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท
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        เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ซึ่งแยกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
      -วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หมอ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป
มีด  ถัง  ถาด  แกวน้ํา  จานรอง  ถวยชาม  ชอนสอม  กระจก
เงา โองน้ํา  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน้ํามัน  เตา
รีด  เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า  กระติกน้ํา
รอน  กระติกน้ําแข็ง ถังแกส  เตา ฯลฯ
      -วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับ
กลิ่น  แปรงไมกวาด  เขง  มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบ
ประมาณ                                                                   
                        
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)  
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
        -วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
        -วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว ฯลฯ    
        -วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบ
ประมาณ                                                                   
                           
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)  
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ซึ่งแยก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
    -วัสดุคงทน ไดแก  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวย
แกว  กระบอกตวง  เบาหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหาม
คนไข เครื่องวัดน้ําฝน   ถังเก็บเชื้อเพลิง   เครื่องนึ่ง  เครื่องมือ
วิทยาศาสตรฯลฯ
    -วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน สําลี และผาพัน
แผล  เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย  เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน  น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สายยาง หลอดแกว  ลวด
เชื่อมเงิน  จุกตาง ๆ   หลอดเอกซเรย สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ             
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
       -วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน เคียว  สปริงเกลอร(Sprinkler)  จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว  เครื่องดักแมลง   ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป)  กระชัง ฯลฯ
       -วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว  อาหารสัตว   พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา  น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา  (อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก) ผาใบหรือผาพลาสติก   หนากากป้องกัน
แกสพิษ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ             
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)  
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วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไมตีปิงปอง ลูกแชรบอล ตะกราหวายแชรบอล ไม
แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน  เชือกกระโดด ตะกรอ ลูกวอลเลย
บอล ลูกเปตอง  ตาขายกีฬา เชน ตาขายฟุตบอล ตาขาย
ตะกรอ  นกหวีด ฯลฯ เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนใชใน
กิจกรรมดานกีฬาและการออกกําลังกาย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ  
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
    -วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
    -วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัว
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พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
    -วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก  สิ่งของที่ใชเป็น
อุปกรณประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร  ซี
ดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม(CD-
ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
- หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท
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         เพื่อจายเป็นคาใชบริการเลขหมายโทรศัพทพื้นฐาน คา
โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับผูบริหารและใหหมายความรวมถึงคาใช
จาย เพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ ที่ใชในการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)  
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

                 เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร)คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็น
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ที่ใชในการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,024,850 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,328,850 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,456,750 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในสังกัดขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม  เชน เงินรางวัล คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ และ
อื่นๆที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 131  ลําดับที่ 1
 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการเครือขายพัฒนาการศึกษาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการเครือขายพัฒนาการศึกษาทองถิ่น  เชน คาอาหาร คา
อาหารวาง คาวัสดุและอุปกรณ  ฯลฯ และอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
ดําเนินโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 141  ลําดับ
ที่ 14(กองการศึกษาฯ)
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โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม

จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแม
ขาวตม ไดแก การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ สื่อ น
วัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภาย
นอก การจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนในสถาน
ศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เป็นคา
วัสดุ  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ และอื่นที่ๆจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนาที่ 141 ลําดับที่ 14
 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น เชน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาวัสดุและอุปกรณ  ฯลฯ และอื่นที่ๆจําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 145  ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไดแก คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เพื่อเขารับการอบรม คาใชจายในการฝึกอบรม เชน คา
วัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  ฯลฯ และอื่นที่ๆ
จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 22
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการรณรงคการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 6,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคการป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม ใหครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คน  คนละ 3,000
 บาท และใหเจาหนาที่ อปท.ๆ ละ 1 คน คนละ 3,000
 บาท ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียนตางๆ และอื่นๆที่จําเป็นในการรวมโครงการ ฯลฯ เป็น
ตน 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับที่ 20
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการศึกษาแหลงเรียนรู
ของศูนยพัฒนาเด็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาว
ตม เชน คาอาหารคาอาหารวาง  คาเชาเหมารถ คาบัตรเขาชม
สถานที่  ฯลฯ และอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 139  ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมทองถิ่นรักการอาน "บานนี้เรียนรูตลอด
ชีวิต"

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมสงเสริม
กิจกรรมทองถิ่นรักการอาน  “บานนี้เรียนรูตลอดชีวิต” เชน คา
วัสดุ  และอุปกรณ  ฯลฯ และอื่นที่ๆจําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5
/ว 2813 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนาที่  140   ลําดับที่ 8
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,355,750 บาท

1.คาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน   725,200    บาท        
      เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  จํานวนนัก
เรียน 148 คน อัตรามื้อละไมเกิน 20 บาทตอคนตอวัน
จํานวน 245 วัน  4 แหง ดังนี้
  1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
  2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
  3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละปาหา      
  4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
2.คาอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 620,000 บาท  
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน  สําหรับนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  จํานวน 155
 คน อัตรามื้อละไมเกิน 20 บาทตอคนตอวัน  จํานวน 200 วัน  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
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ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)     
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 139  ลําดับที่ 4
 (กองการศึกษาฯ)
3. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับนักเรียนในโรงเรียน
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   จํานวน  263,500
  บาท        
     เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนัก
เรียน 155 คน คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาค
เรียน เป็นเงิน 1,700 บาท  เชน  คาวัสดุการศึกษา อุปกรณการ
ศึกษา สื่อการเรียนการสอนดานตางๆ คาจางบุคลากร คาตอบ
แทน คาใชสอย คาครุภัณฑ คาเครื่องเลนพัฒนาการ รวมทั้งคาใช
จายอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20 (กองการศึกษาฯ)
4. คาหนังสือเรียน สําหรับนักเรียนในโรงเรียนองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม  จํานวน  31,000  บาท        
     เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน  สําหรับนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนักเรียน 155
 คน คนละ 200 บาท/ปี เชน  คาแบบเรียน หนังสือเรียนและแบบ
ฝึกหัด เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและอง
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คการบริหารสวนตําบล)        
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20 (กองการศึกษาฯ)
5. คาอุปกรณการเรียน  สําหรับนักเรียนในโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน  31,000  บาท        
     เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน  สําหรับนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนักเรียน 155
 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็น
เงิน 200 บาท  เชน คาสมุด ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ เครื่องมือเลขาคณิต สีเทียน กระดาษ ดิน
น้ํามัน รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)      
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20 (กองการศึกษาฯ)
6. คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับนักเรียนในโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน  46,500  บาท        
     เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  จํานวนนัก
เรียน 155 คน  คนละ 300 บาท/ปี  เป็นคาชุดนัก
เรียน เสื้อ กางเกง กระโปรง ชุดกีฬา ชุดลูกเสือ เนตร
นารี กระเปา รองเทา ถุงเทา เข็มขัด รวมทั้งคาใชจายอื่นๆฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)        
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
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ที่ 20(กองการศึกษาฯ)
7. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สําหรับนักเรียนในโรงเรียน
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน  66,650
  บาท        
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู
เรียน สําหรับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม  จํานวนนักเรียน 155 คน คนละ 215 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 430 บาท เชน กิจกรรมคาย
คุณธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ทัศนศึกษา การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทั้งคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)           
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20(กองการศึกษาฯ)
8. คาจัดการเรียนการสอน  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน  251,600
  บาท        
     เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน  สําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน 148 คน คน
ละ 1,700 บาท/ปี  4 แหง ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละปาหา      
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
เชน คาวัสดุการศึกษา อุปกรณการศึกษา สื่อการเรียนการสอน
ดานตางๆ คาครุภัณฑ คาเครื่องเลนพัฒนาการ รวมทั้งคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
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 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 144  ลําดับ
ที่ 21(กองการศึกษาฯ)
9. คาหนังสือเรียน  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม  จํานวน  10,000  บาท        
    เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนักเรียน 50 คน คน
ละ 200 บาท/ปี  4 แหง ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละปาหา      
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
เชน  คาแบบเรียน หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เพื่อใหสอดคลอง
กับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 144  ลําดับที่ 21
(กองการศึกษาฯ)
10 . คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน  10,000 บาท        
     เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนักเรียน 50
 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็น
เงิน 200 บาท 4 แหง ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละปาหา      
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
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เชน คาสมุด ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ เครื่องมือเลขา
คณิต สีเทียน กระดาษ ดินน้ํามัน รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 144  ลําดับที่ 21
(กองการศึกษาฯ)
11. คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน  15,000 บาท        
     เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนักเรียน 50
 คน คนละ 300 บาท/ปี  4 แหง ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละปาหา      
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
เชน คาชุดนักเรียน เสื้อ กางเกง กระโปรง ชุดกีฬา ชุดลูก
เสือ เนตรนารี กระเปา รองเทา ถุงเทา เข็มขัด รวมทั้งคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 144  ลําดับที่ 21
(กองการศึกษาฯ)
12. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน  21,500
  บาท        
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู
เรียน สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
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แมขาวตม จํานวนนักเรียน 50 คน คนละ 215 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 430 บาท 4 แหง ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละปาหา      
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
เชน  กิจกรรมคายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี ทัศนศึกษา การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร (ICT) รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 144  ลําดับที่ 21
(กองการศึกษาฯ)
13. คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จํานวน   20,000    บาท          
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  เชน คาอาหาร  คา
อาหารวาง  คาวัสดุ อุปกรณที่ใชในโครงการอบรม  คาจางเหมา
จัดทําวุฒิบัตร คาตอบแทนวิทยากร รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับที่ 20
(กองการศึกษาฯ)
14. คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม   จํานวน 16,800  บาท        
     เพื่อจายเป็นคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ดังนี้
1) ระบบ Asymmetric  Digital  Subscriber  Line : ADSL  
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เพื่อติดตั้ง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาดานเครือขายอินเตอรเน็ต
ระบบ ADSL ของโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแม
ขาวตม  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาติดตั้ง ปรับปรุง บํารุง
รักษา รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
2) ระบบ Wireless  Fidelity :  WIFI  เพื่อติดตั้ง  ปรับ
ปรุง  บํารุงรักษาดานเครือขายอินเตอรเน็ตระบบ WIFI ของ
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษา รวมทั้งคา
ใชจายอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับที่ 20
(กองการศึกษาฯ)
15. คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   จํานวน 100,000
   บาท        
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน  ของโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาว
ตม  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาหนังสือ คาบํารุงรักษาหนังสือ คา
ซอมแซมหนังสือ รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับที่ 20
 (กองการศึกษาฯ)
16. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000   บาท        
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
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สถานศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดแกการจัดกิจกรรม
ตางๆ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาหนังสือ คาบํารุงรักษาหนังสือ  รวม
ทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)   หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20(กองการศึกษาฯ) 
17. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน  จํานวน 50,000 บาท        
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  เชน  คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษา รวมทั้งคา
ใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับที่ 20
(กองการศึกษาฯ)
18. คาใชจายในการรณรงคการป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา    จํานวน  15,000  บาท        
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรณรงคการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาว
ตม ไดแก  การจัดกิจกรรมตางๆ  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
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ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับที่ 20
(กองการศึกษาฯ)
19. คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  จํานวน 12,000
 บาท        
     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูของ
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม จํานวน 4 คน อัตราคนละ 3,000 บาท ไดแก  คาใช
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,872,100 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,872,100 บาท
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            เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ดังนี้
1) สําหรับเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับ ป. 1 - ป. 6 ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) เป็นเงิน 1,291,500  บาท   จํานวนนักเรียน 674
 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท  6 แหง ดังนี้
        1. โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง   
        2. โรงเรียนบานหนองบัวแดง    
        3. โรงเรียนบานปางลาว     
        4. โรงเรียนหวยเจริญวิทยา    
        5. โรงเรียนบานโละปาหา    
        6. โรงเรียนบานเวียงกลาง  
2) สําหรับเด็กนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม เป็นเงิน  283,600 บาท จํานวนนัก
เรียน 148 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท  ดังนี้
        1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาว
ตม   
        2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
        3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละปาหา      
        4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง   
3) สําหรับเด็กนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม เป็นเงิน  297,000 บาท จํานวนนักเรียน 155
 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
- หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 138  ลําดับที่ 2
 (กองการศึกษาฯ)
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เงินอุดหนุน รวม 2,696,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)

จํานวน 2,696,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน จํานวนนักเรียน 674 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน  6 แหง ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง  
2. โรงเรียนบานหนองบัวแดง
3.โรงเรียนบานปางลาว  
4.โรงเรียนหวยเจริญวิทยา 
5. โรงเรียนบานโละปาหา 
6. โรงเรียนบานเวียงกลาง  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลง
วันที่  30 มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่  158  ลําดับที่ 1
 , หนาที่ 160  ลําดับที่ 12 , หนาที่ 161  ลําดับที่ 14 และ 20
, หนาที่ 162 ลําดับที่ 24 , หนาที่ 163  ลําดับที่ 26(กองการ
ศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค จํานวน 10,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอาหาร
สะอาด ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 149
  ลําดับที่  8 (สํานักปลัด)  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 535,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 72,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 72,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 6,600 บาท

           เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 148
  ลําดับที่  2 (สํานักปลัด)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ฯ จํานวน 66,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าหญิง
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวัคซีน คาป้ายโครงการ คา
อาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552.
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 148
  ลําดับที่  3 (สํานักปลัด)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 463,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 463,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย ตามโครงการผาตัดทํา
หมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว

จํานวน 3,000 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว
ที่เป็นสัตวพาหะของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจาของใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย  ปีงบประมาณ 2564   
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 149
  ลําดับที่  8 (สํานักปลัด)  

เงินอุดหนุนเอกชน

01.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 1  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย   ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
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02.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 2  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย   ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

03.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 3  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย   ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

04.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 4  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย   ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

05.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 5  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย   ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

06.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 6  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย   ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
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07.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 7  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย   ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

08.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 8  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย   ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

09.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 9  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย   ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  

10.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 10 ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564  

11.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 11 ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564   
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12.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 12 ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564              

13.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่13  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564            

14.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 14 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 14  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564              

15.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 15  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564        

16.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 16 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 16 ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564             
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17.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 17 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 17  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564            

18.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 18 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 18  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564                

19.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 19 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 19  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564               

20.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 20 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 20  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564              

21.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 21 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 21  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564             
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22.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 22 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 22  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564             

23.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 23 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 23
  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ตาม
โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564       
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข  หนาที่ 149
  ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 288,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 288,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเคราะหรถรับ-สงนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม

จํานวน 288,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรถรับ – สงนักเรียน ตาม
โครงการสงเคราะหรถรับ-สงนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม 
-เป็นไปตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 150 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 435,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาเตาเผาขยะ จํานวน 2 เตา จํานวน 420,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาเชาเตาเผาขยะ สําหรับกําจัดขยะมูล
ฝอย สําหรับหมูบานในเขตพื้นที่ อบต.แมขาวตม จํานวน 2 เตาๆ
ละ  17,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผน
งานเคหะและชุมชน    หนาที่ 151 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยดวยการคัดแยกขยะตนทาง  เชน เป็นคาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผน
งานเคหะและชุมชน   หนาที่ 151 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุมผูสูงอายุตําบลแมขาวตม

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุมผูสูงอายุตําบลแม
ขาวตม  เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ํา
ดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน  หนาที่ 128 ลําดับที่ 4(สํานักปลัด)  
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ  ตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาเชาเครื่องเสียง คาของรางวัล คาวัสดุและ
อุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 138  ลําดับที่ 2
 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลแมขาวตม จํานวน 15,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพตําบลแมขาวตม  เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน  หนาที่ 127 ลําดับที่ 3(สํานักปลัด)  
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมขาวตม จํานวน 30,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมขาวตม  เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน    หนาที่ 129 ลําดับที่ 8(สํานักปลัด)  
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โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และผูดอย
โอกาส ตําบลแมขาวตม

จํานวน 15,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คน
พิการและผูดอยโอกาสตําบลแมขาวตม  เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน  หนาที่ 127 ลําดับที่ 3(สํานักปลัด)  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน "แมขาวตมเกมส" จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ  ตามโครงการแขงขันกีฬา
เด็ก  เยาวชนและประชาชน “แมขาวตมเกมส” เชน  เงินหรือของ
รางวัล  คาโล หรือถวยรางวัล  คาวัสดุ  อุปกรณ  ฯลฯ  และคาใช
จายอื่นๆ  ที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 157  ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ จํานวน 25,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ  ตามโครงการแขงขันกีฬาผู
สูงอายุ เชน  เงินหรือของรางวัล  คาโล หรือถวยรางวัล  คา
วัสดุ  อุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 157  ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 58,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ  ตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ไดแก วันเขาพรรษา วันออก
พรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เชน คาเชา
เครื่องเสียง คาวัสดุและอุปกรณ เงินหรือของรางวัล  คาโล หรือ
ถวยรางวัล  ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 157 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ  ตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต เชน เงินหรือของรางวัล  คาโล หรือถวยรางวัล  คา
วัสดุ  อุปกรณ ฯลฯ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนิน
โครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 157  ลําดับที่ 3
 (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

จํานวน 8,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง ประจําปี 2564 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลง
วันที่  30 มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562
  หนาที่  4  ลําดับที่ 1(กองการศึกษาฯ)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวตําบลแมขาวตม จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดทําสื่อประชา
สัมพันธการทองเที่ยวตําบลแมขาวตม  เชน คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  หนาที่ 132 ลําดับที่ 5(สํานักปลัด)  
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว  เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  หนาที่ 132 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,417,340 บาท

งบบุคลากร รวม 2,103,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,103,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,436,940 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองชาง  1 อัตรา 
2) นายชางโยธา  2 อัตรา
3) นายชางไฟฟ้า  1 อัตรา
4) วิศวกรโยธา  1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1)ผูอํานวยการกองชาง 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 591,360 บาท

             เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  3
 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป  1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง(พ.ศ
.2564-2566)
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 33,420 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง 
            เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 978,620 บาท
ค่าตอบแทน รวม 359,620 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 162,220 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมผูทรงคุณวุฒิ ผู
ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผล
งานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับการประเมิน คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการสอบ
สวน คณะกรรมการประเมินผลงาน คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ ฝาอันตรายเป็นครั้งคราว คาปวย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่สําหรับอาสาสมัคร ฯลฯ  และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่ระเบียบฯกําหนด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
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        เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 138,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อ  คาผอนชําระเงินกู เพื่อ
ที่อยูอาศัยใหแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหเบิกจาย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 39,400 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกจาย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.2560
-หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุดที่ กค.0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่  12  มกราคม 2561   เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 354,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร  (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) จัดทําวารสารเผย
แพรผลงานประจําปี หรือสื่อสิ่งพิมพและขอมูลตางๆ ของหนวย
งาน สําหรับประชาชนในพื้นที่ตําบลแมขาวตม หมูบานและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ
วิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)
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คาจางวิศวกรหรือสถาปนิกรับรองแบบ จํานวน 50,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาจางวิศวกรหรือสถาปนิกรับรองแบบ ออก
แบบ เขียนแบบ ประมาณการงานกอสรางตามโครงการตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4
 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซอมความเขาใจนิยามความหมาย “งาน
กอสราง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลในกองชางและเพื่อ
จายเป็นคาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา  คาติดตั้ง
ไฟฟ้า  คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้ (กองชาง)

คาถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการถายเอกสารแบบแปลน
โครงการกอสรางตาง ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถ
ดําเนินการเองได(กองชาง)
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คาทดสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 69,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาทดสอบคุณภาพน้ําประปาของหมู
บาน จํานวน 19 หมูบานและที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และอื่นๆ  ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ               
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
-หนังสือที มท 0808.2/ว1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561
 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการและการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)
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คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการเขารับการอบรม  ฝึก
อบรม  สัมมนาหรือประชุมตางๆ  ของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไดรับคําสั่งให
เขารับการอบรม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดตอราชการ หรือ
โอนยาย  หรือสอบคัดเลือก ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องการจําแนกงบประมาณรายรับ - รายจาย
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
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ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอม
แซมแลวไมคุมคา  เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํา
นาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายา
ลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่  19 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
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.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุ
ไฟ มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ   ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร  มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท

วันที่พิมพ : 26/8/2563  09:13:04 หนา : 135/195



 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท
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         เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม เชน ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
  -วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่  19 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
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-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช  กระจกโคง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจรฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  น็อตและ
สกรู  สายไมล เพลา  ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงรักษาปกติหรือคา
ซอมกลาง ไดแก  เบาะรถยนต  ชุดเกียรรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล)  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หมอ
น้ํา หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจาย  ลอ  ถังน้ํามัน  ไฟหนา  ไฟ
เบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  กระจกมองขางรถยนต  กันชน
รถยนต  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่  19 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาส        
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่  19 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1074 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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         เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ซึ่งแยกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม ฯลฯ
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่  19 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
-วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
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ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอม
แซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
-วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สิ้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรวมไดรฟ
  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ(Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memory Chip)
เชน RAM  คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม(CD-
ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวัน
ที่  19 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1
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 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061  ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

งบลงทุน รวม 335,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 335,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบานพรอมติดตั้ง หมูที่ 12 จํานวน 100,000 บาท
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             เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย หมูบาน
พรอมติดตั้ง หมูที่ 12 บานโกสินทรนิมิตร ตําบลแมขาวตม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย โดยแยกรายละเอียดดังนี้
1.Power Amp กําลังขับไมนอยกวา 1000
 วัตต (Line 70v-100v) จํานวน 1 เครื่อง
2.ชุดลําโพงฮอรน 150w (มีไลท v) ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 20 ชุด
3.ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ตัว
4.ชุดขาตั้งไมโครโฟนพรอมคอสวม (ขาตั้งโตะ) จํานวน 2 ชุด
5.ตูแร็คเก็บอุปกรณ พรอมปลั๊กไฟ (ตูแร็คไม) จํานวน 1 ตู
6.Power Breaker AC Output 220 V จํานวน 1 ตัว
7.เครื่องเลน DVD/CD/MP3 จํานวน 1 เครื่อง
8.Mixer 8 Channel จํานวน 1 เครื่อง
9.สายดร็อปไวร ขนาด 2x0.9 mm. (200m.) จํานวน 1 มวน
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 207(กองชาง)
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-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบานพรอมติดตั้ง หมูที่ 18 จํานวน 60,000 บาท

             เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย หมูบาน
พรอมติดตั้ง หมูที่ 18 บานดอยเทวา ตําบลแมขาวตม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย โดยแยกรายละเอียดดังนี้
1.Power Amp กําลังขับไมนอยกวา 1000
 วัตต (Line 70v-100v) จํานวน 1 เครื่อง
2.ชุดลําโพงฮอรน 150w (มีไลท v) ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 5 ชุด
3.ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 1 ตัว
4.ชุดขาตั้งไมโครโฟนพรอมคอสวม (ขาตั้งโตะ) จํานวน 1 ชุด
5.ตูแร็คเก็บอุปกรณ พรอมปลั๊กไฟ (ตูแร็คไม) จํานวน 1 ตู
6.Power Breaker AC Output 220 V จํานวน 1 ตัว
7.เครื่องเลน DVD/CD/MP3 จํานวน 1 เครื่อง
8.Mixer 8 Channel จํานวน 1 เครื่อง
9.สายดร็อปไวร ขนาด 2x0.9 mm. (200m.) จํานวน 1 มวน
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 12 ลําดับที่ 2(กองชาง)
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-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบานพรอมติดตั้ง หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท

             เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย หมูบาน
พรอมติดตั้ง หมูที่ 7 บานโละปาหา ตําบลแมขาวตม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย โดยแยกรายละเอียดดังนี้
1.Power Amp กําลังขับไมนอยกวา 1000
 วัตต (Line 70v-100v) จํานวน 1 เครื่อง
2.ชุดลําโพงฮอรน 150w (มีไลท v) ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 12 ชุด 
3.ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ตัว
4.ชุดขาตั้งไมโครโฟนพรอมคอสวม (ขาตั้งโตะ) จํานวน 2 ชุด
5.ตูแร็คเก็บอุปกรณ พรอมปลั๊กไฟ (ตูแร็คไม) จํานวน 1 ตู
6.Power Breaker AC Output 220 V จํานวน 1 ตัว
7.เครื่องเลน DVD/CD/MP3 จํานวน 1 เครื่อง
8.Mixer 9 Channel จํานวน 1 เครื่อง
9.สายดร็อปไวร ขนาด 2x0.9 mm. (200m.) จํานวน 6 มวน
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 12 ลําดับที่ 1(กองชาง)
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-คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบานพรอมติดตั้ง หมูที่ 9 จํานวน 75,000 บาท

             เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย หมูบาน
พรอมติดตั้ง หมูที่ 9 บานหวยอม ตําบลแมขาวตม อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย โดยแยกรายละเอียดดังนี้
1.Power Amp กําลังขับไมนอยกวา 1000
 วัตต (Line 70v-100v) จํานวน 1 เครื่อง
2.ชุดลําโพงฮอรน 150w (มีไลท v) ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 10 ชุด
3.ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ตัว
4.ชุดขาตั้งไมโครโฟนพรอมคอสวม (ขาตั้งโตะ) จํานวน 2 ชุด
5.ตูแร็คเก็บอุปกรณ พรอมปลั๊กไฟ (ตูแร็คไม) จํานวน 1 ตู
6.Power Breaker AC Output 220 V จํานวน 1 ตัว
7.เครื่องเลน DVD/CD/MP3 จํานวน 1 เครื่อง
8.Mixer 8 Channel จํานวน 1 เครื่อง
9.สายดร็อปไวร ขนาด 2x0.9 mm. (200m.) จํานวน 1 มวน
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หนาที่ 222
 ลําดับที่ 112(กองชาง)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 11,644,700 บาท
งบลงทุน รวม 11,294,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,294,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01) คาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 1

จํานวน 326,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 1 บานแมขาว
ตม ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย บริเวณที่สาธารณประโยชนประจําหมูบาน บานแมขาว
ตม บริเวณพิกัด E 595183 N 2213555 ปริมาณงาน ขุดเจาะบอ
บาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกบอ 130.00 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอม
ป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1(กองชาง)
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02) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 1 จํานวน 134,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานแม
ขาวตม ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จุด
เริ่มตนโครงการบานนายเสาร  สมุดความ  บานเลขที่ 96 บริเวณ
พิกัด E 595827 N 2215354 จุดสิ้นสุดโครงการที่ดินนาย
จําเริญ  จันทรชุม บริเวณพิกัด E 595843 N 2215411  ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 60.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 242.00 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต
.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1(กองชาง)
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03) คากอสรางอาคารอเนกประสงคสุสาน หมูที่ 2 จํานวน 520,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารอเนกประสงคสุสาน หมูที่ 2
 บานปาซาง ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย บริเวณพิกัด E594323 N2211870 ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือคิดพื้นที่ไมนอยกวา 160
 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 3(กองชาง)
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04) คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมมีฝา
ปิด หมูที่ 3

จํานวน 460,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พรอมมีฝาปิด  หมูที่ 3 บานกองยาว ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 เริ่มตนบานนาย
ปองพล  สมุดความ บานเลขที่ 388 บริเวณ
พิกัด E596049 2212209 สิ้นสุดบานนางลี  เขื่อนเพชร บานเลข
ที่ 329 บริเวณพิกัด E596240 N2212142 ปริมาณงาน ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ยาว 133.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55-0.60
 เมตร (เวนทางเขาหนาบาน) จุดที่ 2 เริ่มตนบานนายบุญเจิม สิทธิ
วงค บานเลขที่ 370 บริเวณพิกัด E596596 N2211945 สิ้นสุด
บานนายจํานง  กุนนา  บานเลขที่ 262 บริเวณ
พิกัด E596653 N2211925  ปริมาณงาน ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.46
 เมตร (เวนทางเขาหนาบาน)  ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1(กองชาง)
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05) คาเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสาน หมูที่ 3 จํานวน 360,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสาน หมูที่ 3 บานกอง
ยาว ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อ
ใชรวมกัน จํานวน 6 หมูบาน บริเวณพิกัด E596531 N2212565
 ปริมาณงาน หนา 0.10 เมตร ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 1,023
 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 63
 ลําดับที่ 30(กองชาง)

06) คากอสรางหองน้ํา หมูที่ 4 จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางหองน้ํา หมูที่ 4 บานสันตน
แฟน ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ใช
รวมกัน จํานวน 4 หมูบาน บริเวณพิกัด E598251 N2212918
 ปริมาณงาน ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร ตาม
แบบ อบต.แมขาวตม กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 9 (กองชาง)
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07) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมูที่ 4 จํานวน 350,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู
ที่ 4 บานสันตนแฟน ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มตนถนนหนองบัวแดง – ฝั่ง
หมิ่น บริเวณพิกัด E599574 N2212808 สิ้นสุดที่ดินนางสุริน
ทร คณาคุปภ บริเวณพิกัด E599694 N2212908 ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 640.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม
ขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 5(กองชาง)
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08) คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมมีฝา
ปิด หมูที่ 5

จํานวน 178,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพรอมมีฝาปิด หมูที่ 5 บานหนองบัวแดง ตําบลแมขาว
ตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มตนบานนางสาย
ฝน สุธรรมมา บานเลขที่ 303 บริเวณพิกัด E597663 N2213979
 สิ้นสุดบานนางแกว แสนคําลือ บานเลขที่ 62 บริเวณ
พิกัด E597586 N2213999  ปริมาณงาน ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ยาว 78.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45-0.50
 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 65
 ลําดับที่ 40(กองชาง)
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09) คาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC.ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 5

จํานวน 322,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5
 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 5
 บานหนองบัวแดง ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย บริเวณที่สาธารณะหมูบาน บริเวณ
พิกัด E597747 N2214066 ปริมาณงาน ขุดเจาะบอ
บาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกบอ 130.00 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอม
ป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 8 ลําดับที่ 4(กองชาง)
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10) คากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 6 จํานวน 200,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 6
 บานหวยเจริญ ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย บริเวณพิกัด E597543 N2222368 ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ใชสอย 72 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 8(กองชาง)
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11) คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมมีฝา
ปิด หมูที่ 6

จํานวน 130,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพรอมมีฝาปิด หมูที่ 6 บานหวยเจริญ  ตําบลแมขาว
ตม  อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มตนลําเหมือง
สาธารณะ บริเวณพิกัด E599840 N2218577 จุดสิ้นสุด บานนาย
สมเกียรติ  กุนะดอย บานเลขที่ 89 บริเวณ
พิกัด E599784 N2218598  ปริมาณงาน ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.45 เมตร ยาว 58.50
 เมตร (ไมเวนทางเขาหนาบาน) ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 68
 ลําดับที่ 56(กองชาง)
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12) คากอสรางรั้วปาสุสาน หมูที่ 6 จํานวน 189,700 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางรั้วปาสุสาน หมูที่ 6 บานหวย
เจริญ ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  บริเวณพิกัด N2217849 E599872 ปริมาณงาน ความ
ยาวรั้ว 120 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 7 (กองชาง)
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13) คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมมีฝา
ปิด หมูที่ 7

จํานวน 420,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพรอมมีฝาปิด หมูที่ 7 บานโละปาหา ตําบลแมขาว
ตม  อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1
 จุดเริ่มตนสวนนายคํากอง  ยาวระ บริเวณ
พิกัด E601873 N2221780 จุดสิ้นสุดศาลาหมูบาน บริเวณ
พิกัด N601856 E 2221904   ปริมาณงาน ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.45 ม. ยาว 169.00 ม
. (เวนทางเขาหนาบาน) จุดที่ 2 จุดเริ่มตนรางระบายน้ํา
เดิม บริเวณพิกัด E601638 N2221715 จุดสิ้นสุดบานนาย
กาว มวงอ่ํา บานเลขที่ 1 บริเวณพิกัด E601669 N2221712
 ปริมาณงาน ขนาดปากรางกวาง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.45 ม
. ยาว 23.00 ม. (ไมเวนทางเขาหนาบาน)
  ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 69
 ลําดับที่ 65(กองชาง)
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14) คากอสรางบอเก็บน้ํา หมูที่ 8 จํานวน 188,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางบอเก็บน้ํา หมูที่ 8 บานหวย
อม ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บริเวณที่
สาธารณะหมูบาน บริเวณพิกัด E603710 N2222805 ปริมาณ
งาน ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึกลงใตดิน 2.00
 เมตร สูงจากพื้นดิน 1.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบ อบต
.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 13(กองชาง)
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15) คาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC.ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 8

จํานวน 332,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5
 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 8
 บานหวยอม ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย บริเวณที่สาธารณะหมูบาน บริเวณ
พิกัด E603710 N2222805 ปริมาณงาน ขุดเจาะบอ
บาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกบอ 130.00 ม. ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 5(กองชาง)
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16) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมูที่ 9 จํานวน 445,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7
 หมูที่ 9 บานหวยอม ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มตนถนนคอนกรีตเดิมหนาบาน
นางบุญปั๋น  ดวงทอง  บานเลขที่  33  บริเวณ
พิกัด E602089 N2223877 จุดสิ้นสุดบานนายมานิต  ดิษฐะ
มา  บานเลขที่ 9 บริเวณพิกัด E601958 N2224185  ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 164.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 820.00 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 71(กองชาง)
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17) คาปรับปรุงและตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 10 จํานวน 147,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงและตอเติมอาคาร
อเนกประสงค หมูที่ 10 บานปางลาว ตําบลแมขาวตม อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บริเวณ
พิกัด E599556 N2217708  ปริมาณงาน ขนาดกวาง 12.00
 เมตร ยาว 28.00 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอม
ป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 16(กองชาง)
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18) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 จํานวน 373,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 10  บานปางลาว ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เริ่มตนถนน คสล.เดิม บริเวณ
พิกัด N2216719 E 599815 สิ้นสุดบริเวณไรนาราษฎร บริเวณ
พิกัด N2216667 E599908 ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 680.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 17(กองชาง)
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19) คาปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการ Asphalt 
Overlay หมูที่ 11

จํานวน 178,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิม
โดยการ Asphalt Overlay หมูที่ 11 บานเวียงกลาง ตําบลแม
ขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 สาย
ทาง สายที่ 1 เริ่มตนหนาโรงเรียนจีน บริเวณ
พิกัด E598648 N2222876 สิ้นสุดบานนายอาปา โวยหยื่อ บาน
เลขที่ 311 บริเวณพิกัด E598603 N2222911 ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่รวมไมนอยกวา 213.50 ตารางเมตร พื้นที่หูชางสาย
ที่ 47.25 ตารางเมตร  สายที่ 2 เริ่มตนหนาโรงเรียนจีน บริเวณ
พิกัด E598664 N2222877 สิ้นสุดบานนายอาเลาะ  ซือมื่อ บาน
เลขที่ 35 E598675 E2222897ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.50
 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอย
กวา 115.50 ตารางเมตร สายที่ 3 เริ่มตนถนนลาดยางสายโละปา
หา – เวียงกลาง บริเวณพิกัด E598661 N2222726 สิ้นสุดบาน
นายสมชาติ กุญชรสิริเลศ บานเลขที่ 3 บริเวณ
พิกัด E598677 N2222687 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอย
กวา 200.00 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่รวมทั้ง 3 สายทางไมนอย
กวา 576.25 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 18(กองชาง)
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20) คาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC.ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 11

จํานวน 342,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5
 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 11
 บานเวียงกลาง  ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย บริเวณพื้นที่ศาลาหมูบาน บริเวณ
พิกัด E598524 N2222672 ปริมาณงาน ขุดเจาะบอ
บาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกบอ 130.00 ม.  ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 6(กองชาง)
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21) คากอสรางแทงคน้ํา หมูที่ 12 จํานวน 246,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางแทงคน้ํา หมูที่ 12 บานโกสินทร
นิมิตร ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย บริเวณพิกัด E597270 N2213511 ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 5.00 เมตร  ยาว 5.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 25.00
 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด  พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 19(กองชาง)
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22) คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมมีฝา
ปิด หมูที่ 12

จํานวน 154,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพรอมมีฝาปิด หมูที่ 12 บานโกสินทรนิมิตร ตําบลแมขาว
ตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มตนบานนาย
ตา ศรีสองสม บานเลขที่ 259 บริเวณพิกัด E597109 N221296
 จุดสิ้นสุดบานนางดา อามูล บานเลขที่ 38 บริเวณ
พิกัด E597069 N2213268  ปริมาณงาน ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45-0.50 เมตร ยาว 67.00
 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด  พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 97 (กองชาง)

23) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 4 สายทาง หมูที่ 13 จํานวน 320,000 บาท

วันที่พิมพ : 26/8/2563  09:13:05 หนา : 167/195



            เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 4 สายทาง หมูที่ 13 บานใหม ตําบลแมขาว
ตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 สาย
ทาง  สายทางที่ 1 ซอยสาขา ซอย 8 จุดเริ่มตนเชื่อมถนน คสล
.เดิม บริเวณพิกัด E600322 N2219592 จุดสิ้นสุดบริเวณบาน
นายสมพร  ประทุมศาลา  บริเวณพิกัด E600273 N2219609
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 53.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 159.00 ตาราง
เมตร สายทางที่ 2 ซอย 5 จุดเริ่มตนเชื่อมถนน คสล.เดิม บริเวณ
พิกัด E600576 N2219197   จุดสิ้นสุด บริเวณสวนนาย
ผัด  มงคล บริเวณพิกัด E600635 N2219183 ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทาง 51.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 178.50 ตารางเมตร   สายทางที่ 3
 ซอย 9 จุดเริ่มตนถนนสาย 1209 บริเวณ
พิกัด E600519 N2219818 จุดสิ้นสุดบานนายเสนีย  ธุวคํา  บาน
เลขที่ 118 บริเวณพิกัด E600579 N2219792 ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวาง 2.50 เมตร ระยะทาง 76.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 190.00 ตารางเมตร   สายทางที่ 4
 ซอย 8 จุดเริ้มตนเชื่อมถนน คสล.เดิม บริเวณ
พิกัด E600161 N2219476 จุดสิ้นสุดที่นาราษฎร บริเวณ
พิกัด E600136 N2219500  ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.50
 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 70.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอม
ป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 13(กองชาง)
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24) คากอสรางหอถังสูงพรอมฐาน ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. (หอถัง
แชมเปญ) หมูที่14

จํานวน 276,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางหอถังสูงพรอมฐาน ขนาดความ
จุ 12 ลบ.ม. (หอถังแชมเปญ) หมูที1่4 บานกอดยาว ตําบลแมขาว
ตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บริเวณ
พิกัด E600327 N2223194ปริมาณงาน ขนาดฐานกวาง 2.75
 เมตร ยาว 2.75 เมตร ขนาดหอถังเหล็กเก็บน้ํา 12.00 ลบ.ม
. ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 24(กองชาง)
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25) คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมมีฝา
ปิด หมูที่ 14

จํานวน 244,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพรอมมีฝาปิด หมูที่ 14 บานกอดยาว ตําบลแมขาว
ตม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดที่ 1 ขนาดปากรางกวาง 0.40
 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.45 ม. ยาว 42.00 (ไมเวนทางเขาหนา
บาน) จุดที่ 2 ขนาดปากรางกวาง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.45 ม
. ยาว  45.00 (ไมเวนทางเขาหนาบาน) จุดที่ 3 ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.45 ม. ยาว 25.00 (ไมเวน
ทางเขาหนาบาน) ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองชาง) ปรากฏตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 5 ลําดับ
ที่ 25
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26) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 สายทาง  หมูที่ 
15

จํานวน 520,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2
 สายทาง  หมูที่ 15 บานใหมบัวแดง ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 2 สายทาง  สายที่ 1 จุดเริ่มตน
ถนน คสล.เดิม บริเวณพิกัด E597664 N2214701 สิ้นสุดบริเวณ
ขางอางเก็บน้ํา บริเวณพิกัด E597617 N2214823  ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทาง 149.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 521.50 ตาราง
เมตร สายทางที่ 2 ชวงที่ 1 จุดเริ่มตนศาลาหมูบาน บริเวณ
พิกัด E597852 N2214500  ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ระยะทาง 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 75.00 ตารางเมตร ชวงที่ 2  ตอจากชวงที่ 1 สิ้นสุดบริเวณ
ขางอางเก็บน้ํา บริเวณพิกัด E597682 N2214555  ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทาง 109.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 381.50 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 4(กองชาง)
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27) คาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC.ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 115.00 ม. หมูที่ 16

จํานวน 330,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5
 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 115.00 ม. หมูที่ 16
 บานปาซางหัวฝาย ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย บริเวณที่สาธารณะหมูบาน บริเวณ
พิกัด E593757 N2212620 ปริมาณงาน  ขุดเจาะบอ
บาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกบอ 115.00 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอม
ป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 10  ลําดับที่ 7(กองชาง)
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28) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 สายทาง หมูที่ 16 จํานวน 190,000 บาท

                เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 2 สายทาง  หมูที่ 15 บานใหมบัวแดง ตําบลแมขาว
ตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 2 สาย
ทาง  สายทางที่ 1 จุดเริ่มตนบานนางตุนแกว  ชัยชนะ บริเวณ
พิกัด E593501 N2212800 06 จุดสิ้นสุดบานนางตุนแกว  ชัย
ชนะ บริเวณพิกัด E593474 N 2212796  ปริมาณงาน ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 130.00 ตร.ม. สายทางที่ 2  จุดเริ่มตนถนน
เดิม บริเวณพิกัด E593739 N 2212827 จุดสิ้นสุดที่ดินนาย
พิชัย  ถาแปง  บริเวณพิกัด E593726 N 2212878 ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 53.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 214.00 ตร.ม. ตามแบบ อบต. แม
ขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 26(กองชาง)
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29) คากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 17 จํานวน 460,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 17
 บานสันตนกอก  ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย บริเวณพิกัด E595071 N2212480 ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 29(กองชาง)
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30) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหนองผํา หมูที่ 18 จํานวน 400,000 บาท

                เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนรอบอางหนองผํา หมูที่ 18 บานดอยเทวา ตําบลแม
ขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มตนขางอาง
หนองผํา บริเวณพิกัด E596475 N2213862 จุดสิ้นสุดขางอาง
หนองผํา บริเวณพิกัด E596550 N2214008 ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 183.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 732.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต
.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 5(กองชาง)
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31) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 3 สายทาง หมูที่ 19 จํานวน 460,000 บาท

                เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 3 สายทาง หมูที่ 19 บานเกษแกว ตําบลแมขาว
ตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 สายทาง สาย
ทางที่ 1 ซอย 3 จุดเริ่มตนบานนายฉุกเฉิน  บั้งเงิน บานเลขที่ 55
 บริเวณพิกัด E595320 N2212951 จุดสิ้นสุดบานนายบุญมา  คํา
ฮอย บานเลขที่ 207 บริเวณพิกัด E595224 N2212982  ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 103.00
 เมตร หนา 0.15เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 412.00 ตาราง
เมตร   สายทางที่ 2 ซอย 3/1 จุดเริ่มตนบานนายฉุกเฉิน  บั้ง
เงิน  บานเลขที่ 55 บริเวณพิกัด E595319 N2212955 จุดสิ้นจุด
ขางบานนายฉุกเฉิน  บั้งเงิน บริเวณพิกัด E595338 N2213012
  ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.00  เมตร ระยะทาง 58.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 174.00 ตาราง
เมตร สายทางที่ 3 ซอย 6 จุดเริ่มตนบานนายเจริญ  มาดี  บาน
เลขที่ 195 บริเวณพิกัด E594869 N2213216 จุดสิ้นสุดที่ดินนาง
อํานวย  เสือสูงเนิน บริเวณพิกัด E594871 N2213290  ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทาง 81.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 285.25 ตารางเมตร ตามแบบ อบต
.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 6(กองชาง)
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32) คากอสรางอาคารอเนกประสงคสุสาน หมูที่ 20 จํานวน 520,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารอเนกประสงคสุสาน หมู
ที่ 20 บานประชารวมมิตร ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  บริเวณพิกัด E598515 N2216376
 ปริมาณงาน ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือคิด
พื้นที่ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 30(กองชาง)

33) คาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC.ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 21

จํานวน 320,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5
 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 21
 บานเวียงกลาง  ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย บริเวณที่สาธารณประโยชนของหมูบานที่ประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน บริเวณพิกัด E597058 N2222371 ปริมาณ
งาน ขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1
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34) คากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 21 จํานวน 200,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 21
 บานเวียงกลาง  ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย บริเวณศาลาหมูบาน บริเวณพิกัด N2222474 E596975
  ปริมาณงาน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ใช
สอย 72.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอม
ป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 31(กองชาง)
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35) คาวางทอระบายน้ําพรอมบอพักและลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย 
หมูที่ 22

จํานวน 220,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําพรอมบอพักและลงหิน
คลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 22 บานโละปาหา  ตําบลแมขาว
ตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มตนถนน คสล
.เดิม บริเวณพิกัด E600973 N2221584 สิ้นสุดสวนยาง
ราษฎร บริเวณพิกัด E600938 N2221909 ปริมาณงาน ทอ คสล
.ศก.0.40 เมตร จํานวน 66 ทอน บอพักน้ํา จํานวน 6 บอ งานลง
หินคลุกพรอมปรับเกลี่ย ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 450.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,350.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 32

36) คาปรับปรุงตอเติมระบบประปา หมูที่ 22 จํานวน 300,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาเปลี่ยนระบบกรองน้ําประปาหมูบาน หมู
ที่ 22 บานโละปาหา  ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ตั้งประปาหมูบาน บริเวณ
พิกัด E601876 N222149 ปริมาณงาน รื้อระบบกรองเดิม 1
 งาน ติดตั้งถังกรองน้ําเหล็กเหนียวขนาด ศก.1.50 x 1.50
 เมตร ถังเก็บน้ํา 3,000 ลิตร จํานวน 3 ถัง ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 33
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37) คาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC.ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 23

จํานวน 332,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5
 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกบอ 130.00 ม. หมูที่ 23
 บานทรายมูล  ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย บริเวณที่สาธารณะหมูบาน บริเวณ
พิกัด E595291 N2211582  ปริมาณงาน  ขุดเจาะบอ
บาดาล  ทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความ
ลึกบอ 130.00 เมตร  ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอม
ป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 8(กองชาง)

วันที่พิมพ : 26/8/2563  09:13:05 หนา : 180/195



38) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 3 สายทาง  หมูที่ 
23

จํานวน 128,000 บาท

                เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 3 สายทาง หมูที่ 23 บานทรายมูล  ตําบลแมขาว
ตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 สายทาง สาย
ทางที่ 1 ซอย 3 จุดเริ่มตนถนนคอนกรีตเดิม บริเวณ
พิกัด E595605 N2212474 จุดสิ้นสุดบานนายอาย  กันติ๊บ บาน
เลขที่ 62 บริเวณพิกัด E595563 N2212475  ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 129.00 ตารางเมตร  สายทางที่ 2
 ซอย 3 จุดเริ่มตนบานนายประสิทธิ์  สมุดความ  บานเลขที่ 169
  บริเวณพิกัด E595608 N 2212475 จุดสิ้นสุดบานนาย
ประสิทธิ์  สมุดความ  บานเลขที่ 169 บริเวณ
พิกัด E595608 N 2212479  ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ระยะทาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 9.00 ตารางเมตร  สายทางที่ 3  จุดเริ่มตนบานนาย
สวัสดิ์  อินทรประเสริฐ  บานเลขที่ 263 บริเวณ
พิกัด E595547 N2211578  จุดสิ้นสุดบานนายสวาท  จัด
ไม  บานเลขที่  204 บริเวณพิกัด E 595525 N2211577 ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 23.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 94.00 ตารางเมตร พรอมพื้นที่หู
ชาง 7.00 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอม
ป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 34(กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาตําบลนางแลในการขยาย
ไฟฟ้าหมูบาน ซอย 7 (นิคมเศรษฐกิจพอเพียง) หมูที่ 4

จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบล
นางแล  ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 4 บานสันตน
แฟน ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวัน
ที่ 7 สิงหาคม 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 4(กองชาง)
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2) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาตําบลนางแลในการขยายเขต
ไฟฟ้ากิ่ง ซอย 10 ซอย 12 ซอย 13 ซอยหลังวัด หมูที่ 13

จํานวน 200,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขา
ตําบลนางแล  ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมูที่ 13 บาน
ใหม ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวัน
ที่ 7 สิงหาคม 2561
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 2(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชารัฐรวมใจ แหลงน้ําสวยน้ําใส ไรผักตบชวา จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการประชารัฐรวมใจ แหลง
น้ําสวยน้ําใส ไรผักตบชวา เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน    หนาที่ 155 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)  
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โครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการรักน้ํา  รักปา  รักษา
แผนดิน  เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ํา
ดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560 
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน    หนาที่ 155 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 26,006,530 บาท

งบกลาง รวม 26,006,530 บาท
งบกลาง รวม 26,006,530 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของ
นายจางตาม พรบ.ประกันสังคม  (กรณีนายจางในอัตราเงินสมทบ
ไมเกินรอยละหา ของคาจาง)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533,2537และ 2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงานจาง
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 3)
4.-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 134
 ลําดับที่ 9 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

             เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในสวนของ
นายจางตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  เพื่อใหความคุมครองแก
ลูกจางแทนนายจาง เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย ถึงแก
ความตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนาย
จาง (กรณีนายจางในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง โดยประมาณ
ทั้งปี )
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 และ 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท  0891.5/ว  2502
  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  เรื่อง แนวทางการดําเนินงานของ
กองทุน สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท 0891.4/ว 2502  ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553  
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 134
 ลําดับที่ 10 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 20,928,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  แกผูสูงอายุที่ลงทะเบียนและได
รับการประกาศวาเป็นผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาม
ระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการดังนี้
-ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 133
 ลําดับที่ 4
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,936,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ  แกคนพิการที่ลงทะเบียน
และไดรับการประกาศวาเป็นผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการตาม
ระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 133
 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส แกผูปวยเอดสที่ลง
ทะเบียนและไดรับการประกาศวาเป็นผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผู
ปวยเอดสตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการดังนี้
-ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 133
 ลําดับที่ 3

สํารองจาย จํานวน 278,810 บาท
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        เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น 
 -เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4
 /ว667 ลงวันที่  12 มีนาคม 2545 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0891/ว
 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 2410.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 608  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1077 ลงวันที่ 17  เมษายน 2561
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 133
 ลําดับที่ 5
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นตน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน  2562   เรื่อง  การตั้งงบประมาณรายจายและ
เบิกจายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจราจร
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล  
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท  0891.5/ว  2502
  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  เรื่อง แนวทางการดําเนินงานของ
กองทุน สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท 0891.4/ว 2502  ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553  
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 134
 ลําดับที่ 6
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น (สปสช.) จํานวน 195,840 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น  ในการบริหารกิจการของกองทุน
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ลงวัน
ที่  19 กุมภาพันธ 2557  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
  องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง สมทบเงินไมนอยกวารอย
ละ 40  ของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
3.หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 134
 ลําดับที่ 7
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 326,080 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น  
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือ  กรมการปกครอง  ที่มท  0313.4 /  ว 305  ลงวันที่ 12
 กุมภาพันธ  2544   เรื่อง  สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น  
-หนังสือ  ที่ ชร  0118.1 /1720 ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2544
   เรื่อง   ซักซอมการเบิกจายและเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2544  
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา 133
 ลําดับที่ 8
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 1,300 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ  ใหแกขาราชการ
ถายโอนที่ไดรับบํานาญ
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน จํานวน 10,500 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินบํานาญใหแกขาราชการถายโอนที่ไดรับ
บํานาญ  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน    
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว  4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 133
 ลําดับที่ 1  
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