
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม

อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 28,383,920 บาท
งบกลาง รวม 28,383,920 บาท

งบกลาง รวม 28,383,920 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,000 บาท

             เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของ
นายจางตาม พรบ.ประกันสังคม  (กรณีนายจางในอัตราเงินสมทบ
ไมเกินรอยละหา ของคาจาง)เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533,2537และ 2542
-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)
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 134 ลําดับ
ที่ 9 (สํานักปลัด)  
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในสวนของ
นายจางตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  เพื่อใหความคุมครองแก
ลูกจางแทนนายจาง เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บป่วย 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  
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 134 ลําดับ
ที่ 10 (สํานักปลัด) 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 22,042,800 บาท

          เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  แกผูสูงอายุที่ลงทะเบียน
และไดรับการประกาศวาเป็นผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาม
ระเบียบฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการดังนี้
-ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 133 ลําดับ
ที่ 4 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,562,400 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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 133 ลําดับ
ที่ 2 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 66,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส แกผูป่วยเอดสที่ลง
ทะเบียนและไดรับการประกาศวาเป็นผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดสตามระเบียบฯ
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการดังนี้
-ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง พ.ร.บ กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 133 ลําดับ
ที่ 3 (สํานักปลัด)
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เงินสํารองจาย จํานวน 458,405 บาท

             เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น 
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชา
ชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1077 ลงวันที่ 17  เมษายน 2561
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 133 ลําดับ
ที่ 5 (สํานักปลัด)
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตี
เสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจก
โคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นตน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน  2562   เรื่อง  การตั้งงบประมาณรายจายและ
เบิกจายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจราจร
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด) 
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 1,300 บาท

             เพื่อจายเป็นเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ  ใหแกขา
ราชการถายโอนที่ไดรับบํานาญ
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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน จํานวน 10,500 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินบํานาญใหแกขาราชการถายโอนที่ไดรับ
บํานาญ  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน    
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 133 ลําดับ
ที่ 1 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 716,965 บาท

             เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือ  ที่ ชร  0118.1 /1720 ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2544
   เรื่อง   ซักซอมการเบิกจายและเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2544  
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 133 ลําดับ
ที่ 8 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล จํานวน 50,000 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล  
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท  0891.5/ว  2502
  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553  เรื่อง แนวทางการดําเนินงานของ
กองทุน สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 134 ลําดับ
ที่ 6 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น (สปสช.) จํานวน 225,550 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น  ในการบริหารกิจการของกองทุน
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ลงวันที่  19
 กุมภาพันธ 2557  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
  องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง สมทบเงินไมนอยกวารอย
ละ 40  ของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หนา 134 ลําดับ
ที่ 7 (สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,710,050 บาท

งบบุคลากร รวม 11,587,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,049,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายและรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือนดังนี้
     1.นายกองคการบริหารสวนตําบล  (21,120 x 12)  รวมเป็น
เงิน 253,440 บาท
     2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (11,610x 2 x 12) รวม
เป็นเงิน 278,640 บาท
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
        1.นายกองคการบริหารสวนตําบล(1,900x12)รวมเป็น
เงิน 22,800 บาท
        2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล(950x12x2)รวมเป็น
เงิน 22,800 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
        1.นายกองคการบริหารสวนตําบล(1,900x12)รวมเป็น
เงิน22,800 บาท
        2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล(950 x12x2)รวมเป็น
เงิน 22,800 บาท
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล (7,560 x 12) จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคา
ตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 4,335,720 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล (11,610 x 12) 
    รวมเป็นเงิน 139,320 บาท
2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล (9,500 x12)
      รวมเป็นเงิน 114,000 บาท
3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (7,560x 12 x44)
    รวมเป็นเงิน  3,991,680 บาท
4. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (7,560 x12)
    รวมเป็นเงิน 90,720 บาท
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,537,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,408,080 บาท

       เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 13
 อัตรา คํานวณตั้งไว จํานวน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล           1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล     1 อัตรา
(3) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:47:57 หนา : 17/196



เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล(ระดับ 8)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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
     รวมเป็นเงิน 84,000 บาท
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล 
      เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000
 บาท
(3) คาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับหัวหนาสํานักปลัด 
     เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,477,800 บาท

         เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ  829,800 บาท  และพนักงานจางทั่วไป  648,000
 บาท จํานวน  12  เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง 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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 400,000 บาท

        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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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งบดําเนินงาน รวม 3,948,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,236,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 563,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความ
เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับการ
ประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการ
จาง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ ฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่สําหรับอาสาสมัคร ฯลฯ  และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของและคณะกรรมการอื่นๆ ที่ระเบียบฯ
กําหนด ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.จ, ก.จ.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:47:57 หนา : 23/196



คาเชาบาน จํานวน 444,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ์
เบิกได จํานวน 7 อัตรา         
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 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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 29,000 บาท

             เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 7 อัตรา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการ
ศึกษาบุตร          
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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ค่าใช้สอย รวม 1,872,000 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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  

คาจางเหมาบริการ (งานคัดแยกขยะมูลฝอย) จํานวน 408,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลในการคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะมูลฝอย   (สํานักปลัด)

คาจางเหมาบริการ (สํานักปลัด อบต.) จํานวน 624,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลในสํานักปลัด 
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คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)    คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า ( คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  และคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ (สํานักปลัด) 

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ สําหรับปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแม
ขาวตม- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชา
ที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ            
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 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
-ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อ
เป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารแผนงานบริหารงานทั่ว
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 วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 -ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)  
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายในที่ทําการ อบต. จํานวน 20,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณภายในที่ทําการ อบต. เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นที่สามารถจายไดตาม
ระเบียบ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
  1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
 -ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวแผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 127  ลําดับที่ 2(สํานักปลัด)  
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 50,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.แมขาวตม  พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารแผนงานบริหารงานทั่ว
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
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
-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
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โฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนป้ายจราจรหรือ แผนป้ายตาง ๆ
  มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า 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
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
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           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  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
-วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 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
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 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 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท
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          เเพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   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
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 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 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
 -ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ซึ่ง
แยกเป็น 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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 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 ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว   พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา  น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 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/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ซึ่งเป็นวัสดุคง
ทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไม
คุมคา เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุด
โขนละคร ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 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
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 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
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจายเป็นคาใชบริการเลขหมายโทรศัพทพื้น
ฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับผูบริหารและใหหมายความรวม
ถึงคาใชจาย เพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ที่ใชในการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 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
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 73,450 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,450 บาท
ครุภัณฑกอสราง

คาจัดซื้อรถเข็นลอเดี่ยว จํานวน 23,450 บาท

        เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อรถเข็นลอเดี่ยว จํานวน 5
 คันๆละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 8,500 บาท
คุณลักษณะดังนี้
        1.เป็นกระบะเหล็กดั๊มได
        2.เป็นแบบลอเดี่ยว
        3.เป็นโครงเหล็ก
และจัดซื้อรถเข็นลอเดี่ยว จํานวน 5 คันๆละ 2,990 บาท รวมเป็น
เงิน 14,950 บาท
คุณลักษณะดังนี้
        1.แบบกระบะไฟเบอรพลาสติก
        2.เป็นแบบลอเดี่ยว 
        3.เป็นโครงเหล็ก
-ครุภัณฑดังกลาวไมไดกําหนดไวในมาตราฐานครุภัณฑ
อบต.แมขาวตมมีความจําเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดทองถิ่นโดย
ประหยัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑโครงสราง
ขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะฯลฯ แตไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงรักษาตามปกติหรือคาซอมกลาง
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 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอเมืองเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 
2565

จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
อําเภอ อําเภอเมืองเชียงราย  ประจําปีงบประมาณ 2565
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหารแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป หนาที่ 168  ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)  
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการดําเนิน
การและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องคกร จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 50,000 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย  ตามโครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมของสวนราชการและองคกรจังหวัดเชียงราย ประจําปี
งบประมาณ 2565
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
-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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการเมืองและ
การบริหารแผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ 1  ลําดับที่ 1(สํานัก
ปลัด)  
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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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป หนาที่ 2  ลําดับที่ 1(สํานักปลัด)  
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,373,960 บาท
งบบุคลากร รวม 2,611,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,611,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,203,980 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินเดือนประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานสวนตําบลแมขาวตม (กองคลัง)  6
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 30
 กันยายน 2565 ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
4. นักวิชาการคลังชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
5. นักวิชาการพัสดุชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
6. เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,160 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบล
แมขาวตม กรณีเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุด
ของอันดับ จํานวน 1 อัตรา (กองคลัง) จํานวน 12 เดือน ตั้งแต 1
 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 ดังนี้
      - เจาพนักงานพัสดุ (ปง/ชง.) 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

         เพื่อจายเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองหรือหัวหนา
สวนราชการ ที่มีฐานะเป็นกองขององคการบริหารสวนตําบลแม
ขาวตม จํานวน 1 อัตรา (กองคลัง) ดังนี้
      - ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500
.-บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 คน เป็นเงิน 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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  ตําแหนง คนงาน
ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 30
 กันยายน 2565
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 30
 กันยายน 2565
         เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)  
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งบดําเนินงาน รวม 1,762,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 348,020 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 209,420 บาท

         เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของปีงบประมาณ  2565
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นฯ พ.ศ.2557เป็นไปตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 -ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมขาว
ตม ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิกใน
สังกัดกองคลัง โดยตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งแต 1
 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
- 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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 63,600 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลแมขาวตม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 687,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาใชจายในการโฆษณา ประชา
สัมพันธ เชน เผยแพรขาวสาร  จัดทําป้ายประชาสัมพันธการชําระ
ภาษี กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมทุกรูปแบบ
ของสื่อประชาสัมพันธทั้งในและนอกสถานที่ เชน การเชาคอลัมน
หนังสือพิมพ การเชาเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน จัดทําหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายสติกเกอร
ตางๆ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)  
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คาจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 2,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาประกันภัยทรัพยสิน เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต ฯลฯ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2564 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 514,800 บาท

      เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชน ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดาดําเนินงานโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไมมีตําแหนง
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง หรือพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นโครงการใหมหรือมี
ตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นลูกจางหรือ พนักงานจาง ที่ปฏิบัติ
งานนั้น แตไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
เนื่องจากปริมาณงานมากหรือมีตําแหนงพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจาง หรือพนักงานจางปฏิบัติงานตอมาตําแหนงวางหรือถูก
ยุบเลิกตําแหนง 
     - เป็นไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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คาจางเหมาใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 66,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาใชจายจางเหมาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยาง
หนึ่งอยางใด และอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาใชจายในการจางจัดทํา
หนังสือ เอกสารรายงาน หรือเอกสารอื่นๆ ตลอดจนจางเหมา
อื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาและคาใช
จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
 เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ของพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิกในกองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาธรรมเนียม
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิกในกองคลัง ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4952 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมกรณีหนวยงานเป็นผูจัดฝึกอบรม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการฝึกอบรมและ
การเขาการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆของ
กองคลัง ที่ชํารุดเสียหาย จําเป็นตองทําการบํารุงรักษาและซอม
แซมใหอยูในสภาพเดิม สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
พิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โตะ เกาอี้ พัดลม เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน แยกเป็น
      - วัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้ พลาสติก  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ 
แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้าย
ตาง ๆ มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ
      - วัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จากพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม ฯลฯ
    - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และวัสดุอื่นๆ ที่ สามารถ
เบิกจาย ในประเภทรายจายนี้ 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น
      - วัสดุคงทน ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจ วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมค
ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณฯลฯ
      - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร 
สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
      - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแกดอกลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่
สามารถ เบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว แยกเป็น
      - วัสดุคงทน ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา 
ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ
     - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูปฯลฯ
     - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถ
เบิกจาย ในประเภทรายจายนี้ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเป็น
      - วัสดุคงทน ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน  คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
      - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่นฯลฯ
      - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แยกเป็น
      - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
      - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถ
เบิกจาย ในประเภทรายจายนี้ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แยกเป็น
      - วัสดุคงทน ไดแก ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟิลม ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลากป้านประชาสัมพันธ ฯลฯ
      - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่ การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร วีดีโอเทป (แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลางอัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน ฯลฯ
      - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถ
เบิกจาย ในประเภทรายจายนี้ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น
     - วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
     - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับ เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
    - วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือ แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน  เราเตอร (Router) 
ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิก จายในประเภทรายจายนี้ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 562,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน/ที่
สาธารณะ/อาคารสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม
      - เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแกไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคคาง
ชําระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแกไขปัญหาคา
สาธารณูปโภคคางชําระ
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
และคาใชจายอื่นๆที่สามารถเบิกจายรายจายประเภทนี้ เพื่อใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 32,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน  เทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  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 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน หนาที่ 135  ลําดับที่  4 (สํานักปลัด)  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 9,954,680 บาท

งบบุคลากร รวม 6,015,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,015,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,134,480 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
  อัตรา คํานวณตั้งไว จํานวน 12 เดือน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
       (1) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม     จํานวน 1 อัตรา
       (2) นักวิชาการศึกษา   จํานวน 1 อัตรา
2) เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการครู/พนักงานครูสังกัดโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
คํานวณตั้งไว จํานวน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
        (1) ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม จํานวน 1 อัตรา
        (2) ขาราชการครู/พนักงานครูโรงเรียนอนุบาลองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 3 อัตรา
3) เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการครู/พนักงานครู ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม คํานวณตั้ง
ไว จํานวน 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
        (1) ขาราชการครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม จํานวน 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
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
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- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนราย
เดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
        (1) คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน
สําหรับ ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท
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       เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับขาราชการครู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล       แมขาว
ตม จํานวน 5 ตําแหนง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 210,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว 138 
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,542,240 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12 เดือน ดังตอ
ไปนี้
(1) พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลแมขาว
ตม  จํานวน  1,301,400  บาท  ดังนี้
     - พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
     - พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมี
ทักษะ)  จํานวน 4 อัตรา
     - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน 3
 อัตรา
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     - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป (ผูดูแล
เด็ก)  จํานวน 1 อัตรา
 (2) พนักงานจาง โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแม
ขาวตม  จํานวน  240,840  บาท  ดังนี้
     - พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการ
เงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
     - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  
เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 86,940 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน 12 เดือน ดังตอไปนี้
(1) พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลแมขาว
ตม  จํานวน  50,940  บาท  ดังนี้
     - พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
     - พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมี
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ทักษะ)  จํานวน 4 อัตรา
     - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน 3
 อัตรา
     - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป (ผูดูแล
เด็ก)  จํานวน 1 อัตรา
 (2) พนักงานจาง โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแม
ขาวตม  จํานวน  36,000  บาท  ดังนี้
     - พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการ
เงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
     - พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  
เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 3,939,020 บาท
ค่าตอบแทน รวม 367,420 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 351,420 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
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แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมผูทรง
คุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยว
ชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับการประเมิน คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง คณะ
กรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน คาตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ ฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่สําหรับอาสาสมัคร ฯลฯ  และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของและคณะกรรมการอื่นๆ ที่ระเบียบฯกําหนด ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 16,000 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  สําหรับ พนักงาน
สวนตําบล ขาราชการครู ผูมีสิทธิเบิกจายได  ดังนี้
 (1)  พนักงานสวนตําบล     จํานวน   4,000  บาท 
 (2) ขาราชการครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม    จํานวน  12,000 บาท
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  
เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0408.5/ว
 22 ลงวันที่  12 มกราคม  2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินคา
เลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 1,455,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ) จํานวน 1,231,200 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหาร   สวน
ตําบลแมขาวตม
เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 24,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1
 เครื่อง  จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า  คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชา
ที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือประชุมตางๆและคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาพาหนะ และคาเชาที่พักระหวาง
เดินทางในประเทศและตางประเทศใหแก พนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง หรือบุคคลอื่นที่ไดรับ
คําสั่งใหเดินทางไปราชการ ฯลฯ ที่มีความจําเป็นตองเดินทางไป
ติดตอราชการ หรือมีการโอนยายหรือเขารับการอบรมสัมมนา
หรือ สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด
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 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560    
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 2,079,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
        1)วัสดุคงทน ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  แปรงลบกระดาน
ดํา ตรายาง  ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น  ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน  แผนป้าย
จราจรหรือ แผนป้ายตาง ๆ  มูลี่ , มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของและ
จําเป็น
       2) วัสดุสิ้น
เปลือง ไดแก 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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุ
ไฟ มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก 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
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ดอกลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองการ
ศึกษาฯ)                               

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,939,400 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เป็นเงิน 100,000
 บาท ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
    1) วัสดุคงทน ไดแก  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
    2) วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับ
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กลิ่น  แปรง
ไมกวาด  เขง  มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
โตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  เป็นเงิน 1,839,400
 บาท รายการดังนี้
    1.1) เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับ ป. 1 - ป. 6 ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวนนักเรียน 676 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท  เป็นเงิน 1,295,300  บาท 
 โรงเรียนทั้งหมด 6 แหง ดังนี้
        1. โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง   
        2. โรงเรียนบานหนองบัวแดง    
        3. โรงเรียนบานปางลาว     
        4. โรงเรียนหวยเจริญวิทยา    
        5. โรงเรียนบานโละป่าหา    
        6. โรงเรียนบานเวียงกลาง  
    1.2)  เด็กนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่อปท.จัดตั้งขึ้นเอง
และรับถายโอน  จํานวนนักเรียน 130 คน  จํานวน 260
 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเงิน  249,100 บาท ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 4 แหง ดังนี้
        1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาว
ตม   
        2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
        3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละป่าหา      
        4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง   
    1.3)  เด็กนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม  
จํานวนนักเรียน 154  คน  จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท เป็นเงิน  295,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 138  ลําดับที่ 2
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
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- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล)
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการ
ศึกษาฯ)                               

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตนโดยจายเป็นคาวัสดุกอ
สราง  ดังนี้ 
 (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  -  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
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 (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  - ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ    
 (3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล- ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ   
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการ
ศึกษาฯ)                       

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท
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    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ซึ่งแยก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ไดแก ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแกว  กระบอก
ตวง  เบาหลอม   หูฟัง(Stethoscope)  เปลหามคนไข เครื่องวัด
น้ําฝน   ถังเก็บเชื้อเพลิง   เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยาศาสตรฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สําลี และผาพัน
แผล  เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย  เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน  น้ํายาตาง ๆ  เลือด  สายยาง หลอดแกว  ลวด
เชื่อมเงิน  จุกตาง ๆ   หลอดเอกซเรย สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง
วิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการ
ศึกษาฯ)                     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ซึ่งแยกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ไดแก เคียว  สปริงเกลอร(Sprinkler)  จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว  เครื่องดักแมลง   ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จ
รูป)  กระชัง ฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  อาหารสัตว   พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา  น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา  (อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก) ผาใบหรือผาพลาสติก   หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ) 
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วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไมตีปิงปอง ลูกแชรบอล ตะกราหวายแชรบอล
 ไมแบดมินตัน ลูกแบดมินตัน  เชือกกระโดด ตะกรอ ลูกวอลเลย
บอล ลูกเปตอง  ตาขายกีฬา เชน ตาขายฟุตบอล ตาขาย
ตะกรอ  นกหวีด ฯลฯ เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนใชใน
กิจกรรมดานกีฬาและการออกกําลังกาย
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล
2) วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,  Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก  หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรวมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ(Key Board)  เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip)เชน RAM  คัตซีทฟีด
เตอร (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
 แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดี
รอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล(Optical) ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 37,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,500 บาท

    เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,500 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,037,670 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,104,470 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,104,470 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในสังกัดขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม  เชน คาเงินรางวัล คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 131  ลําดับที่ 1
 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการเครือขายพัฒนาการศึกษาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการเครือขายพัฒนาการศึกษาทองถิ่น  เชน คาอาหาร คา
อาหารวาง คาวัสดุและอุปกรณ  ฯลฯ
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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 141  ลําดับ
ที่ 14 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทองถิ่น   เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุและ
อุปกรณ  รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 145  ลําดับที่ 4
 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เชน คาวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ เป็นตน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
 - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนาที่ 144 ลําดับที่ 22
 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการศึกษาแหลงเรียนรูของศูนย
พัฒนาเด็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เชน คา
อาหารคาอาหารวาง  คาเชาเหมารถ คาบัตรเขาชมสถานที่  ฯลฯ
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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 139  ลําดับที่ 6
 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,034,470 บาท

1. คาอาหารกลางวัน  จํานวน   1,315,650    บาท        
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันดังนี้
      1) คาอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถายโอนภารกิจ        
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน ใหแก เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนัก
เรียน 130 คน  อัตรามื้อละไมเกิน 21 บาทตอคน  จํานวน 245
 วัน เป็นเงินจํานวน  668,850  บาท  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4
 แหง ดังนี้
        1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาว
ตม   
        2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
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        3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละป่าหา      
        4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
      2) คาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน ใหแก นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนักเรียน 154
 คน อัตรามื้อละไมเกิน 21 บาทตอคน  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน
จํานวน  646,800 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 139  ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    จํานวน  261,800
  บาท        
 เพื่อจายเป็นคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนักเรียน 154
 คน คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็น
เงิน 1,700 บาท เป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน  คาวัสดุการ
ศึกษา อุปกรณการศึกษา สื่อการเรียนการสอนดานตางๆ คาจาง
บุคลากร คาตอบแทน คาใชสอย คาครุภัณฑ คาเครื่องเลน
พัฒนาการ รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
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- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20
(กองการศึกษาฯ)

3. คาหนังสือเรียน        จํานวน  30,800  บาท        
 เพื่อจายเป็นคาใชจายคาหนังสือเรียน สําหรับนักเรียนโรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของโรงเรียนอนุบาลองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนักเรียน 154 คน  คนละ 200
 บาท/ปี  เป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เชน  คาแบบเรียน หนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัด เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ฯลฯ
 เป็นตน
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
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ที่ 20
(กองการศึกษาฯ)

4. คาอุปกรณการเรียน      จํานวน  30,800  บาท        
 เพื่อจายเป็นคาใชจายคาอุปกรณการเรียน  สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนักเรียน 154 คน คน
ละ 100 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 200
 บาท เป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เชน คาสมุด ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ เครื่องมือเลขาคณิต สีเทียน กระดาษ ดิน
น้ํามัน รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20
(กองการศึกษาฯ)

5. คาเครื่องแบบนักเรียน      จํานวน  46,200  บาท        
 เพื่อจายเป็นคาใชจายคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวนนักเรียน 154
 คน  คนละ 300 บาท/ปี  เป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เชน คาชุดนัก
เรียน เสื้อ กางเกง กระโปรง ชุดกีฬา ชุดลูกเสือ เนตร
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นารี กระเป๋า รองเทา ถุงเทา เข็มขัด รวมทั้งคาใชจายอื่นๆฯลฯ
 เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20
(กองการศึกษาฯ)

6. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน    จํานวน  66,220
  บาท        
 เพื่อจายเป็นคาใชจายคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   จํานวนนัก
เรียน 154 คน  คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาค
เรียน เป็นเงิน 430 บาท เป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน กิจกรรมคาย
คุณธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ทัศนศึกษา การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทั้งคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
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วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

7. คาจัดการเรียนการสอน       จํานวน  221,000  บาท        
 เพื่อจายเป็นคาใชจายคาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)  จํานวนนักเรียน 130 คน  ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง ดังนี้
    1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
    2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
    3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละป่าหา      
    4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
คนละ 1,700 บาท/ปี  เป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  เชน  คาวัสดุการศึกษา อุปกรณการ
ศึกษา สื่อการเรียนการสอนดานตางๆ คาครุภัณฑ คาเครื่องเลน
พัฒนาการ รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 144  ลําดับ
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ที่ 21
(กองการศึกษาฯ)

8. คาหนังสือเรียน       จํานวน  8,000  บาท        
        เพื่อจายเป็นคาใชจายคาหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3
-5 ปี) จํานวนนักเรียน 40 คน  คนละ 200 บาท/ปี  ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง ดังนี้
    1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
    2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
    3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละป่าหา      
    4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
เป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  เชน  คาแบบเรียน หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เพื่อใหสอด
คลองกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ฯลฯ เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 144  ลําดับ
ที่ 21
(กองการศึกษาฯ)

9. คาอุปกรณการเรียน      จํานวน  8,000 บาท        
 เพื่อจายเป็นคาใชจายคาอุปกรณการเรียน  สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  จํานวนนักเรียน 40  คน คนละ 100
 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 200 บาท ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง ดังนี้
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    1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
    2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
    3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละป่าหา      
    4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
เป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  เชน คาสมุด ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ เครื่องมือ
เลขาคณิต สีเทียน กระดาษ ดินน้ํามัน รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
 เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 144  ลําดับ
ที่ 21
(กองการศึกษาฯ)

10. คาเครื่องแบบนักเรียน      จํานวน  12,000 บาท        
 เพื่อจายเป็นคาใชจายคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวนนักเรียน 40 คน คนละ 300
 บาท/ปี  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง ดังนี้
    1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
    2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
    3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละป่าหา      
    4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
เป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  เชน คาชุดนักเรียน เสื้อ กางเกง กระโปรง ชุดกีฬา ชุดลูก
เสือ เนตรนารี กระเป๋า รองเทา ถุงเทา เข็มขัด รวมทั้งคาใชจาย
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อื่นๆฯลฯ เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 144  ลําดับ
ที่ 21
(กองการศึกษาฯ)

11. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน    จํานวน  17,200
  บาท        
เพื่อจายเป็นคาใชจายคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวนนักเรียน 40 คน  
คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 430
 บาท ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง ดังนี้
1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเจริญ     
3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโละป่าหา      
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเวียงกลาง  
เป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  เชน  กิจกรรมคายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
ทัศนศึกษา การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร (ICT) รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
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 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 144  ลําดับ
ที่ 21
(กองการศึกษาฯ)

12. คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน   จํานวน 16,800  บาท        
        เพื่อจายเป็นคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ดังนี้
      1
) ระบบ Asymmetric  Digital  Subscriber  Line : ADSL  
จํานวน  9,600  บาท  
เพื่อจายเป็นคาใชจายในในการติดตั้ง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาดาน
เครือขายอินเตอรเน็ตระบบ ADSL ของโรงเรียนอนุบาลองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาติด
ตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษา รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน
       2) ระบบ Wireless  Fidelity :  WIFI   จํานวน 7,200
 บาท        
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้ง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาดาน
เครือขายอินเตอรเน็ตระบบ WIFI ของโรงเรียนอนุบาลองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาติด
ตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษา รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
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  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 143  ลําดับ
ที่ 20 (กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 94,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบปรับมุมมอง 16 ชอง
สัญญาณ

จํานวน 94,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือ
ขาย แบบปรับมุมมอง 16 ชองสัญญาณ    จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 47,000 บาท ตามราคาที่มีจําหนายในทองตลาดเนื่อง
จากไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ เพื่อใชในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม
นอย กวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel 
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพไดทั้ง กลางวัน
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และกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.11 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.02 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา(Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ(Motion Detection) ได 
- มีฟังกชั่นในการวิเคราะหและประมวลผลภาพได อยางนอยดังนี้ 
1) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กําหนด 
2) ตรวจจับการบุกรุกขามเสนที่กําหนด 
3) ตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไวหรือหายไปจากพื้นที่ที่กําหนด 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) 
ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2
 แหลง 
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยางนอย 
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 
- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 C ถึง 50 C เป็นอยางนอย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ ทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,  “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได เป็นอยางนอย
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) 
ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกตอง 
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-ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
-ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
-ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่
มีคุณภาพ
-หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ
.2561 -2565)  หนาที่ 223  ลําดับที่ 117(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,839,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,839,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)

จํานวน 2,839,200 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวนนักเรียน 676 คน อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 2,839,200  บาท  ดังนี้
1. เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง  ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 
2. เงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองบัวแดง ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 
3. เงินอุดหนุนโรงเรียนบานปางลาว ตามโครงการอาหารกลางวัน 
4. เงินอุดหนุนโรงเรียนหวยเจริญวิทยา ตามโครงการอาหารกลาง
วัน 
5. เงินอุดหนุนโรงเรียนบานโละป่าหา ตามโครงการอาหารกลาง
วัน 
6. เงินอุดหนุนโรงเรียนบานเวียงกลาง  ตามโครงการอาหารกลาง
วัน  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงวันที่ 30
 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว4004  ลง
วันที่  25 ธันวาคม 2563
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- 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
 (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค จํานวน 30,000 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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 149
  ลําดับที่  8(สํานักปลัด)  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 544,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 84,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 84,100 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าหญิงจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 14,100 บาท

          เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าหญิง
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข หนาที่ 148
  ลําดับที่  2(สํานักปลัด)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าหญิง
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 70,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย 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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแผนงานสาธารณสุข หนาที่ 148
  ลําดับที่  3(สํานักปลัด)  

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:47:58 หนา : 121/196



งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

01.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 1  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

02.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 2  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565      

03.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 3  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565      

04.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 4  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

05.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 5  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
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06.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 6  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

07.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 7  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

08.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 8  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

09.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 9  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

10.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 10  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
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11.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 11  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

12.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 12  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

13.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 13  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

14.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 14 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 14  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

15.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 15  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
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16.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 16 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 16  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

17.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 17 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 17  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

18.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 18 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 18  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

19.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 19 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 19  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

20.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 20 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 20  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:47:58 หนา : 125/196



21.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 21 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 21  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

22.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 22 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 22  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  หมูบานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

23.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 23 ตามโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 23
  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  หมู
บานละ 20,000 บาท    ตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
-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/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 288,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 288,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะหรถรับ-สงนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม

จํานวน 288,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการรถรับ – สงนัก
เรียน ของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- 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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผน
งานเคหะและชุมชน    หนาที่ 151 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผน
งานเคหะและชุมชน    หนาที่ 151 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาเชา
เครื่องเสียง คาของรางวัล คาวัสดุและอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 138  ลําดับที่ 2
 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตําบลแมขาวตม จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมและ
พัฒนากลุมอาชีพตําบลแมขาวตม  โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
         เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน    หนาที่ 127 ลําดับที่ 3(สํานักปลัด)  
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โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแมขาวตม จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุตําบลแมขาวตม  โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 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

        เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบลแมขาวตม  โดยจายเป็นคาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน    หนาที่ 129 ลําดับที่ 8(สํานักปลัด)  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ จํานวน 25,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาผูสูง
อายุ เชน  เงินหรือของรางวัล  คาโล หรือถวยรางวัล  คา
วัสดุ  อุปกรณ  คาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ  เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  หนาที่ 157  ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 28,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสืบสานประเพณี
เขาพรรษา เชน คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุและอุปกรณ เงินหรือ
ของรางวัล  คาโล หรือถวยรางวัล  คาใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
- 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 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562
  หนาที่  4  ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,264,620 บาท

งบบุคลากร รวม 2,118,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,118,540 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,458,120 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองชาง
2) นายชางโยธา 2อตรา
3) นายชางไฟฟ้า 1 อัตรา
4) วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)            
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชางของ
องคการบริหารสวนตําบล (ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7) โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564–
 30 กันยายน 2565
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 585,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 3 อัตรา และ
พนักงานจางทั่วไป 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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 33,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางใน
กองชาง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1
 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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งบดําเนินงาน รวม 1,046,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,080 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 102,680 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความ
เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับการ
ประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการ
จาง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน คา
ตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ ฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่สําหรับอาสาสมัคร ฯลฯ  และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของและคณะกรรมการอื่นๆ ที่ระเบียบฯ
กําหนด ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- 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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงาน
สวนตําบลและผูมีสิทธิ์เบิกได โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
 เดือน  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2564 -30 กันยายน  2565 ตาม
ระเบียบดังนี้
-  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
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 39,400 บาท

            เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร และผูมีสิทธิ
เบิกในสังกัดกองชาง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือนตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.2560
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุดที่ กค.0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่  12  มกราคม 2561   เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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ค่าใช้สอย รวม 386,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ขาวสาร
ทางราชการ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมโหรสพ หรือสิ่งตี
พิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบล
- หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  

คาจางวิศวกรหรือสถาปนิกรับรองแบบ จํานวน 50,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาจางวิศวกรหรือสถาปนิกรับรอง
แบบ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการงานกอสรางตามโครงการ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
- หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4
 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซอมความเขาใจนิยามความหมาย “งาน
กอสราง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 130,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการดูแลรักษา
ความสะอาดสถานที่ราชการ  อาคารสาธารณะประโยชนตาง ๆ ที่
อยูในความดูแลของ อบต.แมขาวตม  เชน  คาจางตัดหญา , เก็บ
ขยะ , คาทําความสะอาด, คาจางซอมแซมไฟฟ้า   ฯลฯ  ในกอง
ชาง 
- หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภคกองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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คาจางเหมาใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 42,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใชจายจางเหมาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยาง
หนึ่งอยางใด และอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาใชจายในการจางจัดทํา
หนังสือ เอกสารรายงาน หรือเอกสารอื่นๆ ตลอดจนจางเหมา
อื่นๆ 
          เป็นไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  

คาทดสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 69,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาทดสอบคุณภาพน้ําประปาของหมูบาน
และสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 19
 หมูบานๆ ละ 5,000 บาท
- หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชา
ที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 9
) พ.ศ.2560
- หนังสือที่ มท 0808.2/ว1797  ลงวันที่  2 เมษายน  2561
 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการและการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อเป็นคาใชจายคาลงทะเบียนในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
- หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้  
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียนแผนที่ พระบรม
ยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
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งาน ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที1่9
 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
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คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที1่9
 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ซึ่งแยกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
1) วัสดุคงทน ไดแก ไมตาง ๆ
  คอน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว เสียม  เลื่อย ขวาน  กบไสไม  เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็กเชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถ
สวม  อางลางมือ ราวพาดผาฯลฯ
2) วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันทาไม  ทินเนอร  สี   แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต  ทราย  อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  เหล็กเสน  แปรงทาสี  ปูน
ขาว ฯลฯ
3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที1่9
 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:47:59 หนา : 152/196



        เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับรถยนต
สวนกลางกองชาง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.วัสดุคงทน ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมลีอคลอคเกียร
ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯล ฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต นํ้ามันเบรก นอตและสกูร สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯล ฯ
3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของทีใชเป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับ
คืนสภาพดั้งเดิมทีมีลักษณะเป็นการซอมบํารุงรักษาปกติหรือคา
ซอมกลาง ไดแก เบาะรถยนต ชุดเกียรรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัดหมอนํ้า หัว
เทียน แบตเตอรี จานจาย ลอ ถังนํ้ามัน ไฟหนา ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯ ล ฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที1่9
 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นในสวนกองชางซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
วัสดุสิ้นเปลืองไดแกแกสหุงตมนํ้ามันเชื้อเพลิงนํ้ามันดีเซลนํ้ามัน
กาดนํ้ามันเบนซินนํ้ามันเตานํ้ามันจารบีนํ้ามันเครื่องถานกาซที่ใช
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหรือนํ้ามันที่ใชในกรณีที่
ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากสวนราชการอื่นฯลฯ
ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากความเหมาะสมการเบิกจายให
เบิกจายตามขอเท็จจริง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที1่9
 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม2562
- หนังสือที่มท 0808.2/ว 1074 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติ
งานตามภารกิจของหนวยงานภาครัฐ
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกันและสี  ฟิลม  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด  ขยาย ฯลฯ ที่มีราคาตอหนวยหรือตอจุดไมเกิน 5,000
 บาท ที่ใชในการบริการงานขององคการบริหารสวนตําบล 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที1่9
 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
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โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ramคัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที1่9
 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  

วัสดุสํารวจ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือ
เเกะสลัก  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที1่9
 มีนาคม  2561  เรื่อง  การกําหนดรายละเอียดในคําชี้แจงงบ
ประมาณรายจายประจําปีแตละประเภท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061ลงวันที่ 29
 มีนาคม2562
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)  
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบานพรอมติดตั้ง หมูที่ 13 จํานวน 100,000 บาท

1) จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายหมูบานพรอมติดตั้ง หมูที่ 13
 ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย หมูบานพรอมติดตั้งหมู
ที่ 13  บานใหม 
ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยแยก
รายละเอียดดังนี้
1. Power Amp กําลังขับไมนอยกวา 1000
 วัตต (Line 70v-100v) จํานวน 1 เครื่อง
2. ชุดลําโพงฮอรน 150w (มีไลทv) ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 6 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 8 มวน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 12 ลําดับที่ 1
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งานก่อสร้าง รวม 11,740,000 บาท
งบลงทุน รวม 11,213,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,213,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 1 จํานวน 125,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1
บานแมขาวตม ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  จํานวน  2  สายทาง  สายทางที่ 1 จุดเริ่มตนถนน
คอนกรีตเดิม  บริเวณพิกัด E595383  N2213496  จุดสิ้นสุดบาน
นายชัยบรรชร  อินแปลง  บานเลขที่  42  บริเวณ
พิกัด  E595416 N2213490  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง  3.00
 เมตร  ระยะทาง  33.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม
นอยกวา  99.00 ตารางเมตร  สายทางที่ 2 จุดเริ่มตนถนน
คอนกรีตเดิม   บริเวณพิกัด  E595223  N2213701  จุดสิ้นสุดที่
ดินนายธเนตร  ใจตุย  บริเวณพิกัด E595233  N2213742
  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง  3.00 เมตร  ระยะทาง  43.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 129.00 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปี
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 6/2564 หนาที่ 1 ลําดับที่ 2(กองชาง)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:47:59 หนา : 159/196



02) โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพรอมบดอัด  หมูที่ 1 จํานวน 790,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพรอมบด
อัด หมูที่ 1 บานแมขาวตม  ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มตนถนนคอนกรีตเดิม  บริเวณ
พิกัด  E595204  N2213653  จุดสิ้นสุดถนนบานป่าซาง  บริเวณ
พิกัด  E594212  N2214184  ปริมาณงาน  ขนาดความ
กวาง  6.00 เมตร  ความยาว 1,164 เมตร  หนา  0.1
  เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา  6,984  ตารางเมตร  ตาม
แบบ อบต.แมขาวตม กําหนดพรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 6/2564 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1(กองชาง)
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03) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  2 จํานวน 520,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 2
 บานป่าซาง ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย  จํานวน  3  สายทาง สายทางที่  1  จุดเริ่มตนถนน
คอนกรีตเดิม  บริเวณพิกัด  E594442  N2212690  จุดสิ้นสุดที่
ดิน ด.ต.เสนห  บั้งเงิน  บริเวณพิกัด  E594534  N2212696
  ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง  92.00
 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  368.00 ตาราง
เมตร  สายทางที่ 2 จุดเริ่มตนบริเวณบานนางทอนแกว  ตันตระ
วนิชย  บานเลขที่ 335  บริเวณพิกัด E594352  N2212819  จุด
สิ้นสุดบริเวณบานนางอัมพร  บั้งเงิน  บานเลขที่  175 บริเวณ
พิกัด  E594380  N2212920  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 4.50
 เมตร  ระยะทาง  105.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม
นอยกวา  472.50  ตารางเมตร  สายทางที่ 3  จุดเริ่มตนถนน
คอนกรีตเดิม  บริเวณพิกัด  E594291  N2213107  จุดสิ้นสุด
ที่ดินนายคํา วงคดาวน  บริเวณพิกัด  E594263  N2213114
  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง  28.00
 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  112.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 3(กองชาง)
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04) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 3 จํานวน 287,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 3บาน
กองยาว ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย จํานวน 2 สายทาง สายทางที่ 1 จุดเริ่มตนบานนายบุญ
เจิม  สิทธิวงค  บานเลขที่ 370 บริเวณ
พิกัด E596594 N2211947 จุดสิ้นที่ที่ดินนายพันธลพ สมุด
ความ บริเวณพิกัด E596626 N2212091  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร  ระยะทาง 148.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 444.00 ตารางเมตร  สายทางที่ 2
  จุดเริ่มตนถนนคอนกรีตเดิม  บริเวณพิกัด E596511  N221487
 จุดสิ้นสุดที่ดินนางคํานอย  บั้งเงิน  บริเวณ
พิกัด E596478  N2211498  ปริมาณงาน  ผิจราจรกวาง 3.00
 เมตร  ระยะทาง 29.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 87.00 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1(กองชาง)

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:47:59 หนา : 162/196



05) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอม
มีฝาปิด  หมูที่  3

จํานวน 113,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพรอมมีฝาปิด หมูที่ 3  บานกองยาว ตําบลแมขาวตม อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มตนบานนายนิพนธ  สมุด
ความ  บานเลขที่ 312/1 บริเวณพิกัด E596653 N2211925  จุด
สิ้นสุดบานนายอินตา  กุนนา บานเลขที่ 260 บริเวณ
พิกัด E59693  N2211908  ปริมาณงาน ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.60 เมตร ยาว 40.00
 เมตร  (เวนทางเขาหนาบานใหวางทอ คสล.)  ตารางเมตร  ตาม
แบบ อบต.แมขาวตม กําหนดพรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 63
 ลําดับที่ 30(กองชาง)
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06) โครงการกอสรางหลังคาคุมลานอเนกประสงค  หมูที่ 3 จํานวน 120,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค  หมูที่ 3  บานกองยาว  ตําบลแมขาวตม  อําเภอ
เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย บริเวณที่สาธารณประโยชนของ
หมูบานที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน บริเวณ
พิกัด  E596648  N2211715 ปริมาณงาน  ขนาดกวาง  8.00
 เมตร  ยาว  8.00 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา  64.00
  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนดพรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 63
 ลําดับที่ 30(กองชาง)
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07) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 4 จํานวน 421,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู
ที่ 4 บานสันตนแฟน ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มตนที่ดินนายชูศิลป์  จอม
กมล  บริเวณพิกัด E599146 N2212843  จุดสิ้นสุดที่ดินนาย
ชู  ตะคํา  บริเวณพิกัด E599104   N2212658  ปริมาณงาน ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง 190.00  เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา760.00 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต
.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 9(กองชาง)
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08) โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค  หมูที่ 4 จํานวน 99,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอเติมศาลาอเนกประสงค  หมูที่  4  บาน
สันตนแฟน  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  บริเวณที่สาธารณประโยชนของหมูบานที่ประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน  บริเวณพิกัด  E598785  N2213231  ปริมาณ
งาน  ขนาดกวาง  1.50  เมตร  ยาว  26.00 เมตร  หรือคิดเป็น
พื้นที่ไมนอยกวา  39.00 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 5(กองชาง)
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09) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมมีฝาปิด 
 หมูที่ 5

จํานวน 520,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมมีฝาปิด หมูที่ 5 บานหนองบัวแดง  ตําบลแมขาวตม อําเภอ
เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จํานวน  2 จุด  จุดที่ 1 จุดเริ่ม
ตนบาน นางสายฝน  สุธรรมมา  บานเลขที่  303  บริเวณ
พิกัด E597691 N2214013  จุดสิ้นสุดบานนายสมใจ  ศรีสอง
สม  บานเลขที่ 50  บริเวณพิกัด E597543  N2214052 ปริมาณ
งาน กวาง 0.40 เมตร ยาว 152.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.50
 เมตร จุดที่ 2  จุดเริ่มตนบานนางบัวแกว  แสนคําลือ  บานเลข
ที่  62  บริเวณพิกัด E597593 N2214001  จุดสิ้นสุดบานนาง
นํา  มะโนหาญ  บานเลขที่ 251 บริเวณ
พิกัด E597530 N2214018  ปริมาณงาน  กวาง 0.40
 เมตร  ยาว 66.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.45 เมตร ตาม
แบบ อบต.แมขาวตม กําหนดพรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 5(กองชาง)
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10) โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก  หมูที่ 6 จํานวน 22,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก  หมูที่ 6
  บานหวยเจริญ  ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย  บริเวณพิกัด E599713 N2218928  ปริมาณ
งาน  ทอ คสล. ศก. 0.80 เมตร  จํานวน  6  ทอน  บอพัก
น้ํา  จํานวน  1  บอ ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 65
 ลําดับที่ 40(กองชาง)
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11) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 จํานวน 168,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6
 บานหวยเจริญ  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  จํานวน  2 สายทาง สายทางที่ 1 ซอย 4  จุดเริ่มตน
ถนนเชื่อมตอถนน คสล.เดิม  บริเวณพิกัด E600241 N2218616
  จุดสิ้นสุดบริเวณลําน้ํากกเกา  บริเวณ
พิกัด E600275  N2218612 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง  4.00
 เมตร  ระยะทาง  35.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 140.00 ตารางเมตร  สายทางที่ 2 ซอยตนกอก จุดเริ่ม
ตนเชื่อมตอถนน คสล.เดิม  บริเวณพิกัด E599041  N2219188
  จุดสิ้นสุดบริเวณสวนยางราษฎร  บริเวณ
พิกัด E599016  N2219203  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง  4.00
 เมตร  ระยะทาง  40.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม
นอยกวา  162.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 8 ลําดับที่ 4(กองชาง)
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12) โครงการกอสรางรั้วสุสาน  หมูที่ 6 จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางรั้วสุสาน หมูที่ 6 บานหวย
เจริญ ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  บริเวณพิกัด  E599872  N2217849  ปริมาณ
งาน  ความยาวรั้ว  120.00 เมตร  สูง  1.50  เมตร ตามแบบ อบ
ต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 8(กองชาง)
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13) โครงการขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึกบอ 150.00 เมตร  หมูที่ 6

จํานวน 333,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล  ทอ PVC. ชั้น 13.5
  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  4  นิ้ว  ความลึกบอ  150.00
 เมตร ใหไดปริมาตรน้ําไมนอยกวา 5ลบ.ม./ชม. หมูที่ 6  บาน
หวยเจริญ ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  บริเวณโรงเรียนบานหวยเจริญ บริเวณ
พิกัด E599671  N2218697  ปริมาณงาน  ขุดเจาะบอ
บาดาล  ทอ PVC. ชั้น 13.5  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4
 นิ้ว  ความลึกบอ 150.00 เมตร ใหไดปริมาตรน้ําไมนอยกวา 5
ลบ.ม./ชม. ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 29(กองชาง)
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14) โครงการซอมแซมถนนชํารุด โดยวิธี Asphalt Overlay  หมูที่ 7 จํานวน 520,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนชํารุด โดย
วิธี Asphalt Overlay  หมูที่ 7 บานโละป่าหา ตําบล   แมขาว
ตม  อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มตน  บานนาย
ไข  มะโนสุข  บริเวณพิกัด E601795  N2221729  จุดสิ้นสุดบาน
นายแสงมอญ  มะโนสุข  บริเวณพิกัด E601902 N2222020
 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว  333.00
 เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา  1,332
  ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 69
 ลําดับที่ 65(กองชาง)
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15) โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค หมูที่ 8 จํานวน 330,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 8 บาน
หวยอม ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  บริเวณพิกัด  E603678  N2222790  ปริมาณ
งาน  ขนาดกวาง  6.00 เมตร  ยาว  18.00 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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 13(กองชาง)
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16) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 8 จํานวน 75,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เขาศาลาหมูบาน หมูที่ 8 บานหวยอม  ตําบลแมขาวตม  อําเภอ
เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มตนบริเวณถนนคอนกรีต
เดิม  บริเวณพิกัด E603706  N2222771 จุดสิ้นสุดบริเวณศาลา
หมูบาน  บริเวณพิกัด E603702 N2222801 ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกวาง  3.00 เมตร  ระยะทาง  45.00 เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยวา  135.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต
.แมขาวตม กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552.3
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 5(กองชาง)
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17) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 9 จํานวน 520,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู
ที่ 9 บานหวยอมใหม ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มตนถนนลาดยางเดิม บริเวณ
พิกัด E601671 N2224035  จุดสิ้นสุดที่นานางดี  กัน
ปัญญา   บริเวณพิกัด  E601531  N2224126  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกวาง  5.00 เมตร  ระยะทาง  190.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  950.00  ตารางเมตร  ตามแบบ อบ
ต.แมขาวตม กําหนดพรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 71(กองชาง)
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18) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 10 จํานวน 520,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
หนองบัวนอย  หมูที่ 10 บานปางลาว ตําบลแมขาวตม อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มตนบริเวณถนน คสล
.เดิม  บริเวณพิกัด E599927  N2216655  จุดสิ้นสุดบริเวณสวน
นายประพันธ  วงคใหญ  บริเวณพิกัด E600057  N2216619
  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง  235.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 940.00
 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนดพรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 16(กองชาง)

19) โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู หมูที่ 12 จํานวน 520,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู  หมูที่ 12
  บานโกสินทรนิมิต  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จํานวน 4 จุด  จุดที่ 1 กอสรางราง
ระบายน้ํารูปตัวยูไมมีฝาปิด จุดเริ่มตนบานนางบังอร  ใบพราว
  บานเลขที่  130  บริเวณพิกัด E597123 N2213304 จุดสิ้นสุด
บานนางปา  อุปารี  บานเลขที่  204 บริเวณ
พิกัด E5971199  N2213344  ปริมาณงาน  ขนาด
ปากรางกวาง  0.60  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร ยาว  38.00
 เมตร  จุดที่ 2  กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูไมมีฝาปิด  จุดเริ่ม
ตนบานนายสุนทร  สิทธิวงค  บานเลขที่ 14  บริเวณ

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:47:59 หนา : 176/196



พิกัด  E597178  N2213293  จุดสิ้นสุดบานนายสุนทร  สิทธิ
วงค  บานเลขที่ 14  บริเวณพิกัด E597174  N2213247
  ปริมาณงาน  ขนาดปากรางกวาง  0.60 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.70 –
 0.80 เมตร ยาว  45.00 เมตร จุดที่ 3 กอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยูมีฝาปิด  จุดเริ่มตนบานนางกันยา  ใบพราว  บานเลขที่ 149
  บริเวณพิกัด E597248 N2213378  จุดสิ้นสุดบานนางแจม
จันทร  นามวงค  บานเลขที่  41  บริเวณ
พิกัด  E597334  N2213348  ปริมาณงาน ขนาด
ปากรางกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.50
 เมตร  ยาว  91.00 เมตร  จุดที่ 4 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูมี
ฝาปิด  จุดเริ่มตนบานนางดา   อามูล  บานเลขที่  38  บริเวณ
พิกัด  E597074  N2213298  จุดสิ้นสุดบานนายตา  ศรีสอง
สม  บานเลขที่  259  บริเวณพิกัด E597116  N2213295
  ปริมาณงาน  ขนาดปากรางกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40 –
 0.45 เมตร  ยาว  40.00 เมตร  ตารางเมตรตามแบบ อบต.แม
ขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 18(กองชาง)

20) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 14 จํานวน 502,000 บาท
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        เพื่อจายเป็นคากอสรางระบบประปาโดยการกอสรางบอ
เก็บน้ําและวางทอ  หมูที่ 14  บานกอดยาว ตําบลแมขาว
ตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  บริเวณ
พิกัด E600015 N2223313 ปริมาณงาน ขนาดกวาง 5.00
 เมตร  ยาว 7.00 เมตร ลึกลงใตดิน 2.00 เมตร  สูงจากพื้น
ดิน 1.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  ชุดถังกรอง 1 ชุด ปัมน้ําหอย
โขง 2 ใบพัด 5.5 แรง 1 เฟส พรอมชุดตูควบคุม  ตามแบบ อบต
.แมขาวตม กําหนด  พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 19(กองชาง)
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21) โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 15 จํานวน 72,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารอเนกประสงค  หมูที่ 15 บาน
ใหมบัวแดง  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  บริเวณพิกัด E597846  N2214516  ปริมาณ
งาน ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว  12.20 เมตร  ตามแบบ อบต
.แมขาวตม กําหนด  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 97(กองชาง)
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22) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 จํานวน 448,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3
 หมูที่ 15  บานใหมบัวแดง ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มตนถนน คสล.เดิม บริเวณ
พิกัด E597828 N2214603  จุดสิ้นสุดบริเวณขางอางเก็บ
น้ํา บริเวณพิกัด E597696 N2214665 ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กวาง  4.00 เมตร  ระยะทาง  202.00 เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  808.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบ
ต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 13(กองชาง)
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23) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 จํานวน 334,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่16 บานป่าซางหัวฝาย  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จํานวน  2 สายทาง  สายทางที่ 1 จุด
เริ่มตนบานนายมนู  กาบแกว  บริเวณ
พิกัด E593658  N2211997  จุดสิ้นสุดหนาวัดแสงพระ
ธาตุ  บริเวณพิกัด  E593387  N2211923  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกวาง  4.00 เมตร  ระยะทาง  79.00 เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  316.00 ตารางเมตร และพื้นที่รวม
ไหลทางไมนอยกวา 377.00  ตารางเมตร  สายทางที่ 2  จุดเริ่ม
ตนถนน คสล.เดิม  บริเวณพิกัด E593650  N2211947  จุดสิ้น
สุดที่ดินนางจันทรคํา  พรมไชยวงค  บริเวณ
พิกัด E593564  N2211882  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง2.50
 เมตร  ระยะทาง  101.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม
นอยกวา  252.50  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 24(กองชาง)
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24) โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค หมูที่16 จํานวน 186,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคากอสรางศาลาอเนกประสงค  หมูที่  16
  บานป่าซางหัวฝาย  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  บริเวณที่สาธารณประโยชนของหมู
บานที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน บริเวณ
พิกัด  E593752  N2211728  ปริมาณงาน ขนาดกวาง  4.00
 เมตร  ยาว  8.00 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา  32.00
 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 24(กองชาง)

25) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ 
17

จํานวน 530,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู หมูที่ 17  บานสันตนกอกตําบลแมขาวตม อําเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 4  จุด  จุดที่ 1 จุดเริ่มตน
ที่ดินนายบุญมี  คงมนต  บริเวณพิกัด  E595176  N2212547
  จุดสิ้นสุดบริเวณบานนายบรรจบ  มาลาวิลาศ  บานเลขที่ 81
  บริเวณพิกัด E595192  N2212588  ปริมาณงาน  ขนาด
ปากรางกวาง 0.60 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.70 – 0.80
 เมตร  ยาว  43.50 เมตร จุดที่ 2 จุดเริ่มตนรางระบายน้ํา
เดิม  บริเวณพิกัด  E595200  N2212617 จุดสิ้นสุดบาน    นาง
อวยพร  อินแปลง  บานเลขที่ 26  บริเวณ
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พิกัด  E595230  N2212717 ปริมาณงาน  ขนาด
ปากรางกวาง  0.60 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.70 เมตร  ความ
ยาวรวม 66.00 เมตร (เวนทางเขาหนาบานใหวางทอ คสล. 0.60
 เมตร)  จุดที่ 3 จุดเริ่มตนบริเวณบานนายประพันธ  บั้งเงิน  บาน
เลขที่  44  บริเวณพิกัด E595215 N2212518  จุดสิ้นสุดที่ดิน
นายบุญมี  คงมนต  บริเวณพิกัด E595177 N2212544  ปริมาณ
งาน  ขนาดปากรางกวาง  0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.50 – 0.60
 เมตร ความยาวรวม  34.00 เมตร (เวนทางเขาหนาบานใหวาง
ทอ คสล. 0.40 เมตร) จุดที่ 4 จุดเริ่มตนที่ดิน ร.ต.ท.เสนห  บั้ง
เงิน  บริเวณพิกัด E595182  N2212531 จุดสิ้นสุดที่ดิน ร.ต.ท
.เสนห  บั้งเงิน  บริเวณพิกัด E595191  N2212526  ปริมาณ
งาน ขนาดปากรางกวาง 0.60 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.60 – 0.70
 เมตร คามยาวรวม 10.00 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 25(กองชาง)

26) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 จํานวน 400,000 บาท

วันที่พิมพ : 6/9/2564  14:47:59 หนา : 183/196



             เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู
ที่ 18  บานดอยเทวา  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จํานวน  2  สายทาง  สายทางที่ 1
 จุดเริ่มตนขางหนองผํา  บริเวณพิกัด  E596576  N2214036
  จุดสิ้นสุดขางหนองผํา  บริเวณพิกัด E596697  N2214160
  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  ระยะทาง  174.00
 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 696.00 ตาราง
เมตร  สายทางที่ 2  จุดเริ่มตนขางหนองผํา  บริเวณ
พิกัด E596633  N2214095  จุดสิ้นสุดขางหนองผํา  บริเวณ
พิกัด E596576  N2214036  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกวาง  4.00
 เมตร  ระยะทาง  6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอย
กวา  24.00 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 4(กองชาง)
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27) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 จํานวน 125,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  19  บาน
เกษแกว  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  จํานวน  2  สายทาง  สายทางที่ 1  จุดเริ่มตนบานนาง
ผัน  สมุดความ  บานเลขที่ 37  บริเวณ
พิกัด E595193  N2212966  จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนางเป็ง  กาง
ยาง  บริเวณพิกัด  E595170  N2212940  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกวาง  3.00  เมตร  ระยะทาง  41.00 เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 123.00 ตารางเมตร  สายทางที่  2
  จุดเริ่มตนถนนคอนกรีตเดิม  บริเวณ
พิกัด  E594730  N2213307  จุดสิ้นสุดที่ดินนายบุญสง  ทา
แกว  บริเวณพิกัด  E594705  N2213333  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกวาง 3.00 เมตร  ระยะทาง  35.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 105.00 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต
.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 5/2563 หนาที่ 10  ลําดับที่ 7(กองชาง)
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28) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 20 จํานวน 520,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 20 บานประชารวมมิตร ตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มตนถนนคอนกรีตเดิม  บริเวณ
พิกัด  E5999223  N2216655  จุดสิ้นสุดที่ดินนายสัน  บุญ
แปลง  บริเวณพิกัด  E599886  N2216477  ปริมาณงาน  ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร  ระยะทาง  234.50  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  938.00  ตารางเมตร   ตาม
แบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 26(กองชาง)
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29) โครงการขุดเจาะบอบาดาล ทอ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว ความลึกบอ 150.00 เมตร หมูที่ 21

จํานวน 333,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาล  ทอ PVC. ชั้น 13.5
  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  4  นิ้ว  ความลึกบอ  150.00
 เมตร ใหไดปริมาตรน้ําไมนอยกวา 5ลบ.ม./ชม. หมูที่ 21 บาน
เวียงกลาง ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  บริเวณที่สาธารณประโยชนของหมูบานที่ประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน จํานวน 3 จุด  จุดที่ 1 บริเวณ
พิกัด E597463  N2223016 ขนาดพื้นที่ในการเจาะบอ 4.00
 ตารางเมตร  จุดที่ 2 บริเวณพิกัด E 597601  N2223148 ขนาด
พื้นที่ในการเจาะบอ 4.00 ตารางเมตร  จุดที่ 3 บริเวณ
พิกัด E597301  N2222455  ขนาดพื้นที่ในการเจาะบอ 4.00
 ตารางเมตร  ปริมาณงาน  ขุดเจาะบอบาดาล  ทอ PVC. 
ชั้น 13.5  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว  ความลึกบอ 150.00
 เมตร ใหไดปริมาตรน้ําไมนอยกวา 5ลบ.ม./ชม. ตามแบบ อบต
.แมขาวตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 29(กองชาง)
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30) โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค หมูที่ 22 จํานวน 520,000 บาท

             เพื่อจายเป็นคากอสรางศาลาอเนกประสงค  หมูที่ 22
  บานโละป่าหาใหม  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  บริเวณที่สาธารณประโยชนของหมู
บานที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน  บริเวณ
พิกัด E601634  N2222052  ปริมาณงาน  ขนาดกวาง  6.00
 เมตร  ยาว  16.00 เมตร ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 5
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 34
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31) โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค หมูที่ 23 จํานวน 520,000 บาท

             เพื่อจายเป็นคากอสรางศาลาอเนกประสงค  หมูที่  23
  บานทรายมูล ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  บริเวณที่สาธารณประโยชนของหมูบานที่ประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน บริเวณพิกัด E595917  N2212530  ปริมาณ
งาน ขนาดกวาง  10.00 เมตร  ยาว  14.00 เมตร  หรือคิดเป็น
พื้นที่ไมนอยกวา  140.00 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.แมขาว
ตม กําหนด พรอมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 6/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 5
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 34(กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1)โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยผาลาด หมูที่ 11 จํานวน 520,000 บาท

           เพื่อจายเป็นคาขุดลอกอางเก็บน้ําหวยผาลาด  หมูที่  11
 ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  บริเวณ
พิกัด  E597984 N2221606  ปริมาณงาน  พื้นที่ขุดลอก 4,100
 ตารางเมตร  หรือใหไดปริมาณคิวดินขุดไมนอยกวา 6,500
 ลูกบาศกเมตร  พื้นที่ผนังคอนกรีตและดาดพื้นคอนกรีต  831.56
  ตารางเมตรตามแบบ อบต.แมขาวตม กําหนด พรอมป้าย
โครงการ (ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานฯ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 17(กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 527,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 527,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

01) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบลนางแลเพื่อเป็นคา
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เสนทางถนนสายบานเดน - ทาขาว
เปลือก ภายในเขตพื้นที่ของหมูบาน หมูที่ 13

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพื่อเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 13  บาน
ใหม  ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
-  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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 4(กองชาง)
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02) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบลนางแลเพื่อเป็นคา
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ํา ซอย1 - ซอย 5 หมูที่ 18

จํานวน 120,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพื่อเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 18  บานดอยเท
วา ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
-  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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 2(กองชาง)
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03) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบลนางแลเพื่อเป็นคา
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนภายในพื้นที่หมูบานลีซอ , ถนน
เสนหลังโรงเรียนเวียงกลาง , ถนนสายโละป่าหา - เวียงกลาง เขต
พื้นที่หมูบานเวียงกลาง หมูที่ 21

จํานวน 187,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาตําบลนาง
แล เพื่อเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 21  บานเวียง
กลาง  ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
-  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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 4(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท

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

โครงการประชารัฐรวมใจ แหลงน้ําสวยน้ําใส ไรผักตบชวา จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการประชารัฐรวม
ใจ แหลงน้ําสวยน้ําใส ไรผักตบชวา โดยจายเป็นคาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจาย
อื่น
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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน    หนาที่ 155 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)  
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โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการรักน้ํา  รัก
ป่า  รักษาแผนดิน  โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
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 
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน    หนาที่ 155 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)  
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรตันราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)โดยจายเป็นคาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาป้ายชื่อ
ตนไม ฯลฯ และคาใชจายอื่น
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
-ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - จาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน    หนาที่ 155 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)  
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