
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน
อําเภอ เวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,472,920 บาท

งบบุคลากร รวม 7,613,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2 อัตรา
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน  2561 
     1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  94)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 
     1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557  
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  94)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่  นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 
     1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที2่)พ.ศ.2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  94)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท 
ทั้งนี้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 
     1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2557  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  94)
  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ
/สมาชิกสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต. 
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561  
     1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที2่) พ.ศ.2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  94)
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,869,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,768,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล อบต.ดังนี้    
- ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
- ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด  อบต.   
- ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
- ตําแหน่งนิติกร    
- ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
- ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน    
- ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป     
- ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561  
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  94)
  

วันที่พิมพ์ : 1/9/2560  15:21:25 หน้า : 2/76



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนให้กับ
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
อัตราละ 7,000 บาท ,เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก) ตําแหน่งนิติกร ,ค่าเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน  2561
     1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  94)
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ดังนี้  
-ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราละ  7,000  บาท  
-รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราละ  3,500  บาท  
-หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราละ  3,500 บาท 
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561
     1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 95)
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 748,000 บาท
     (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้   
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา   
-คนสวน จํานวน 1 อัตรา 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา  
     (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
-คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา
ทั้งนี้ ข้อ (1) และ (2) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน
กันยายน 2561  
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 95)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 101,400 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้
     (1) ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้   
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา   
-คนสวน จํานวน 1 อัตรา 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา   
     (2) ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป     
จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
-คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา
ทั้งนี้ ข้อ (1) และ (2) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน
กันยายน 2561  
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 95) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,574,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 618,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 407,000 บาท

     (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความ
ชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับ
การประเมิน คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบความผิดทาง
ละเมิด และค่าใช้จ่ายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  30,000 บาท
     (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดสํานักงานปลัดอบต.
ตั้งไว้ 377,000 บาท
     ตามระเบียบ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,
ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  96)
  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  สังกัดสํานักงานปลัดอบต. 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า  96)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 178,800 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลสังกัด สํานักงาน
ปลัดอบต. ตามสิทธิที่จะได้รับ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 96)
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
สังกัดสํานักงานปลัดอบต. ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 96)
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ค่าใช้สอย รวม 1,368,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 482,000 บาท

     (1) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตั้งไว้ 98,000  บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าหรือกําจัดวัชพืช
อื่น ๆ สถานที่อันเป็นสาธารณะ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา
ค่าเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ ฯลฯ หรือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ 
(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) และค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้
ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง 
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการภาย
ในวงเงินที่ตั้งไว้  อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม หนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22 มีนาคม 2560
     (2) ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 
ตั้งไว้  96,000  บาท
     -สําหรับทําความสะอาดสถานที่พื้นที่ภายในอาคาร พื้นที่ภายนอก
อาคาร จํานวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน อัตราค่าใช้จ่าย
เป็นไปตาม หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22 มีนาคม 2560
     (3) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้  84,000  บาท
     -สําหรับตรวจตราดูแลสถานที่ราชการ รักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ ที่ทําการอบต. จํานวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท/เดือน 
อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไป ตาม หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22 มีนาคม 2560
     (4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  42,000  บาท
     -ปริมาณการถ่าย 20,000 แผ่น/เดือน แผ่นที่ 20,001ขึ้นไป 
อัตราค่าบริการแผ่นละ 0.25 บาท อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม 
หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 
ลงวันที่  22 มีนาคม 2560
    (5) ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลางของอบต.ดงมหาวัน
ตั้งไว้  108,000 บาท
     -สําหรับขับรถยนต์ส่วนกลางของอบต. จํานวน 1 คน อัตราค่าจ้าง
9,000  บาท/เดือน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  97)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
     (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
จํานวน  15,000 บาท    
    ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่
เกินปีละ  1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมราย
ได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   เงินกู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มี
ผู้อุทิศให้ โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด 
     (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น   จํานวน 35,000 บาท      
   1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/ว 2381   
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  97)
  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.ดงมหาวันสัญจร จํานวน 66,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.ดงมหาวันสัญจร 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบ    เช่น ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 99)
  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน    โดยจ่ายเป็น      ค่าป้ายประกาศ 
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์  เช่น  แผ่นพับ  โปสเตอร์  ซีดี  หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เป็นต้น    รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.0808.2/ว3475 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 99)
  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตตําบลดงมหาวัน จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล   
และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักในเขตรับผิดชอบ     
เช่น   ตัดกิ่งไม้  ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก ฯลฯ  
เพื่อทัศนียภาพภายในตําบลดงมหาวัน   และเพื่อดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.0810.5/ว4007 
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 93)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
คุณธรรม

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานคุณธรรม     โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์     ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร    ค่ายานพาหนะ    ค่าป้ายโครงการ    ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 99)
  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
และประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
การณรงค์   หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร
และหรือสมาชิกวุฒิสภา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าอาหาร    ค่ายานพาหนะ    ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 106)
  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัดอบต. 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกอบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
อบต. โดยจ่่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของอบต. ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 100)
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  พานพุ่ม  และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
ตามความจําเป็น  
     ตามหนังสือสั่งการดังนี้
     1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 
ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อ
มอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  
     2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 
ลงวันที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อ
มอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 101)
  

โครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตตําบล จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตตําบล  
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ก้าวทัน
ยุคสมัย  และเพื่อให้ประชาชนใช้งาน เข้าถึง มีส่วนร่วม และรับข่าวสาร
ข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 104 )
  

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร 
พนักงานฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต.
คณะผู้บริหาร    พนักงานฯ   และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน   และ
อุปกรณ์    ค่าประกาศนียบัตร   ค่าถ่ายเอกสาร    ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์   ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 102)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
     (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของสํานักงานปลัดฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่อง
ปริ๊นเตอร์ ซ่อมแอร์ ฯลฯ
     (2) ค่าซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 2 ระดับ
คือ
     - การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการ
ใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้ระหว่าง 60,000-120,000
กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ตั้งไว้ 50,000 บาท
     -การซ่อมกลาง คือการซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ
6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
ตั้งไว้ 100,000 บาท
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555   
ลงวันที่  22 มีนาคม  2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 102)
  

ค่าวัสดุ รวม 318,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เช่น  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคําผิด, หนังสือ,
เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, 
ไม้บรรทัด และอื่น ๆ ฯลฯ  
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 111)
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร     หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
เช่น   ฟิวส์,  เทปพันสายไฟฟ้า,  สายไฟฟ้า,  หลอดไฟฟ้า, เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า,  สวิตซ์ไฟฟ้า,  ไมโครโฟน,   ขาตั้งไมโครโฟน,  หัวแร้งไฟฟ้า  
และอื่น ๆ ฯลฯ   
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 112)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เช่น  ยางรถยนต์  นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา 
ฟิมล์กรองแสง  ไขควง   ประแจ  กระจกโค้งมน   สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร   และอื่น ๆ ฯลฯ 
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 112)
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน   สิ้นเปลือง  หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เช่น  แก๊สหุงต้ม,  นํ้ามันเชื้อเพลิง,  นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันก๊าด, 
นํ้ามันเบนซิน,  นํ้ามันเตา,  นํ้ามันจารบี,  นํ้ามันเครื่อง  และอื่น ๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555   
ลงวันที่  22 มีนาคม  2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 113)
  

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร     หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เช่น  เคียว, สปริงเกลอร์, จอบหมุน, จานพรวน, ปุ๋ย, ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์, อาหารสัตว์, พืชและสัตว์, วัสดุเพาะชํา และอื่น ๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 113)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น   เช่น ขาตั้งกล้อง, ขาตั้งเขียนภาพ, พู่กัน, สี, กระดาษเขียน
โปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรี่การ์ด, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และอื่น ๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 114 )
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร     หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดนร์, 
ซีดีรอมไดร์ฟ และอื่นๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 115)
  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   เช่น
มิเตอร์-ไฟฟ้า, สมอเรือ, ตระแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแก๊ส และอื่น ๆ ฯลฯ 
ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ   
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 117)
  

วันที่พิมพ์ : 1/9/2560  15:21:25 หน้า : 13/76



ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน   และค่าไฟฟ้าโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจํา
จุดเสี่ยงในพื้นที่ตําบลดงมหาวัน, ค่าไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน   หรือค่าไฟฟ้าตาม
อาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน
     1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 103)
  

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ หรืออาคาร
สถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล  
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 103)
  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึง  ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น   ค่าเช่าเครื่อง   ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย   ฯลฯ   ซึ่งใช้ในภารกิจของราชการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 103)
  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา ไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)  ที่ใช้ในราชการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 103)
  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   เช่น   ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร)   ค่าเทเลกซ์   ค่าวิทยุติดตามตัว   ค่าวิทยุสื่อสาร   ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 104)
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งบลงทุน รวม 237,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 237,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 29,100 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สํานักงาน
     (1) เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  3,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เป็นเก้าอี้เบาะนั่งพนักพิงบุด้วยฟองนํ้าหุ้มด้วยหนังเทียม มีพนักพิงสูง  
-ปรับขึ้น-ลงด้วยโช๊คแก๊ส
-มีล้อเลื่อน 
-มีที่พักแขน
     (2) เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 9 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เป็นเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง  
-ปรับระดับได้
-มีล้อเลื่อน 
-มีที่พักแขน
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 61)
  

ชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น (20ช่อง) จํานวน 7,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น (20ช่อง)
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น แบบมีล้อเลื่อน
-ตั้วตู้ภายในแบ่งออกเป็น 2 ชั้น แบ่งเป็น 10 ช่อง 
-ได้รับมาตรฐาน มอก.
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 32)
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ตู้เก็บแบบฟอร์ม 7 ลิ้นชัก จํานวน 1,500 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บแบบฟอร์ม 7 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ตู้เก็บแบบฟอร์มชนิดตั้งโต๊ะ 7 ลิ้นชัก
-โครงตู้และหน้าลิ้นชักทําจากเหล็กแผ่น
- มีกุญแจล็อค
-สามารถดึงออกจากตัวตู้ได้เพื่อการใช้งาน
-ได้รับมาตรฐาน มอก.
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 33)
  

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ตู้เลื่อนกระจก 5 ฟุต 
-โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น
-มีกุญแจล็อค
-ได้รับมาตรฐาน มอก.
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 33)
  

ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก จํานวน 2,800 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-จัดเก็บ 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
-มีล้อเลื่่อน
-ได้รับมาตรฐาน มอก.
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 32)
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
-คุณสมบัติตาม มอก.
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 34)
  

โต๊ะคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ จํานวน 8,400 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ 
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-โต๊ะคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 1200 x ลึก 600 x สูง 750 มม.
-โครงขาทําด้วยเหล็ก
-ได้รับมาตรฐาน มอก.
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 32)
  

โต๊ะอเนกประสงค์ (โต๊ะพับเก็บได้) จํานวน 9,500 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ (โต๊ะพับเก็บได้) 
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 153 ซม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 77 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 219)
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ถังนํ้า จํานวน 98,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000
 ลิตร จํานวน 10 ถัง ๆ ละ 9,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-ราคาพร้อมอุปกรณ์
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 34)
  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 62)
  

ตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นตํ่า
-ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 30)
  

วันที่พิมพ์ : 1/9/2560  15:21:26 หน้า : 18/76



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1171 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
     3) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม  
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 219)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่า บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดเกินกว่า  20,000 บาท 
(3)รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  เป็นต้น  ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4)รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(5)รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   
     1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 104)
  

งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 12,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  ซึ่งมิใช่การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจราจร  
จ้างบริการการจัดการระบบต่าง ๆ, ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัยประเมินผล   หรือ สถาบันเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 105)
  

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

     -อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง  "โครงการสร้าง
เสริมประสิทธิภาพสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอําเภอเวียงเชียงรุ้ง" 
     1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า  205)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,548,110 บาท
งบบุคลากร รวม 1,788,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,788,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,160,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
ส่วนตําบล ดังนี้
 - ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
 - ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 - ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 - ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561
     1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า106)
  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล
ดังนี้
 - ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
     1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า106)
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท 
ทั้งนี้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560  ถึงเดือนกันยายน  2561
     1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า107)
  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่  ในตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง 
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
     1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า107)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 314,000 บาท
     (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน 1 อัตรา 
     (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
ดังนี้
-ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ ข้อ (1) และ (2) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
     1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า107) 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง รายละเอียด ดังนี้
     (1) ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้ 
-คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม  2560 ถึง เดือนกันยายน 2561
     1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า108)
  

งบดําเนินงาน รวม 664,910 บาท
ค่าตอบแทน รวม 249,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา สังกัด
กองคลัง  
     ตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง   การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ 
ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า108)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111)
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  สังกัดกองคลัง 
ตามสิทธิที่จะได้รับ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862   
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 108)
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลสังกัด
กองคลัง ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 109 ลําดับ42)
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ค่าใช้สอย รวม 274,910 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของต่าง ๆ เป็นต้น
     1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 
ลงวันที่  22 มีนาคม 2560
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 109 ลําดับ43)
  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 165,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง  และลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองคลัง รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
คําสั่งจากนายกอบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของอบต. โดย
จ่่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของอบต. ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
     ตามระเบียบ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110)
  

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลและ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดินในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เพื่อให้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 0808.3
/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่
กฏหมายกําหนด
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น จํานวน 19,910 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110)
  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบกองคลัง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯลฯ
      1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1555   ลงวันที่  22 มีนาคม  2560
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111)

ค่าวัสดุ รวม 141,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคําผิด, 
หนังสือ, เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก, ไม้บรรทัด, นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
และอื่น ๆ ฯลฯ  
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น ถัง ถ้วยชาม  ช้อนส้อม แก้วนํ้า กระดาษชําระ นํ้ายาทําความสะอาด 
แปรงชนิดต่างๆ ไม้กวาด สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น ผงซักฟอก อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยว
ข้อง
และจําเป็นในการให้บริการประชาชน
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118)
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ขาตั้งกล้อง, ขาตั้งเขียนภาพ, พู่กัน, สี, 
กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรี่การ์ด, แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ และอื่น ๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114)
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดนร์, 
ซีดีรอมไดร์ฟ และอื่น ๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 116 ลําดับ61)
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งบลงทุน รวม 95,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,300 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สํานักงาน
     (1) เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  3,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เป็นเก้าอี้เบาะนั่งพนักพิงบุด้วยฟองนํ้าหุ้มด้วยหนังเทียม มีพนักพิงสูง  
-ปรับขึ้น-ลงด้วยโช๊คแก๊ส
-มีล้อเลื่อน 
-มีที่พักแขน
     (2) เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เป็นเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง  
-ปรับระดับได้
-มีล้อเลื่อน 
-มีที่พักแขน
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 61)
  

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ตู้เลื่อนกระจก 5 ฟุต 
-โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น
-มีกุญแจล็อค
-ได้รับมาตรฐาน มอก.
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 31)
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักมาตรฐานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 219 )
  

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 28,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 7,000บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
- โต๊ะแบบเหล็ก
-ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 77 ซม.
-ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 153 ซม.
-ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 30)
  

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 
-มีที่วาง CPU ขนาดไม่น้อยกว่า  80(W)x60(D)x75(H)cm.
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 220 ลําดับ14)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 16,000 บาท

     -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA  หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
     1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1171 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
     3) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม  
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 220 ลําดับ13)
  

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 9,900 บาท
     -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ AA, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
     1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1171
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
     3) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม  
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 218 ลําดับ4)
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จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 6,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จํานวน 2 จอๆ ละ 3,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1171
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
     3) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม  
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 30)
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 194,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  ฯลฯ  
     1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด
ที่  มท  0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4
/ว668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 120)
 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 120 )
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โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์   ค่าประกาศนียบัตร   ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 121)
  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนว
ป้องกันไฟป่า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 37)
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควัน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึง
พิษภัยที่เกิดจากไฟป่า หรือระงับการเผาด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควัน และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
]เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 4)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น ถังดับเพลิง, ลูกบอลดับเพลิง และอื่น ๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 5)
  

งบลงทุน รวม 99,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,500 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 99,500 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิงภายในอาคาร 
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 99,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ชุดดับเพลิงผ้า 3 ชั้น
-มีหมวกกันเพลิง
-ผ้าคลุมศรีษะดับเพลิง
-รองเท้าดับเพลิงและถุงมือดับเพลิง
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 36)
  

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท

     -อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (วันอปพร.) ประจําปี 2561 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 204)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,335,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,785,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,785,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,336,000 บาท

     (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 766,000 บาท  ดังนี้  
-ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  
-ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  
-ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
ทั้งนี้  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560  ถึงเดือน  กันยายน 2561  
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
     (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 570,000  บาท ดังนี้  
-ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2560 ถึงเดือน  กันยายน 2561
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 0809.4
/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 124)
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท 
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560  ถึงเดือน กันยายน  2561 
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 125)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 368,000 บาท
     (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน จํานวน 108,000 บาท
-พนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560  ถึงเดือน กันยายน  2561
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
     (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  จํานวน 260,000 บาท
-พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
-พนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560  ถึงเดือน กันยายน  2561
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 0809.4/ว1326
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 125)
  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,600 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้
     (1) ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 12,000 บาท ดังนี้
-พนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560  ถึงเดือน กันยายน  2561
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
     (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
จํานวน 27,600 บาท ดังนี้
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560  ถึงเดือน กันยายน  2561
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 0809.4
/ว1326  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 125)
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งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
     ตามระเบียบ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. (2561 - 2564) หน้า 126)
  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 126)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษาฯ 
ตามสิทธิที่จะได้รับ  ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 126)
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
สังกัดกองการศึกษาฯ ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. (2561 - 2564) หน้า 127)
  

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

     (1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตั้งไว้ 4,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ในการดําเนินงานตามภารกิจปกติของกองการศึกษาฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 70)  
     (2) ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ 16,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยประกัน หรือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก 
เพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) และค่าจ้างเหมา
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายกันได้
ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งไว้  อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22 มีนาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 127)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลดงมหาวัน จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ตําบลดงมหาวัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 123)
  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 115,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และต่างประเทศ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง  ในสังกัด กองการศึกษาฯ รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
นายกอบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของอบต.โดยจ่่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยว
กับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของอบต. ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้     
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 127)
  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 75,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งสิ่งของและค่าแรง  
ที่อยู่ในความดูแล สังกัดกองการศึกษาฯ 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555   
ลงวันที่  22 มีนาคม  2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 128)
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ค่าวัสดุ รวม 58,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 26,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เช่น  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคําผิด, หนังสือ, 
เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, 
ไม้บรรทัด และอื่น ๆ ฯลฯ  
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 129)
  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
เช่น  ฟิวส์, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า, ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า  
และอื่น ๆ ฯลฯ   
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 130)
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น   ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน ช้อน ถาดหลุม และ
อื่นๆ ตลอดจนวัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 131)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ขาตั้งกล้อง, ขาตั้งเขียนภาพ, พู่กัน, สี, 
กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรี่การ์ด, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
และอื่น ๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 70)
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดนร์, 
ซีดีรอมไดร์ฟ และอื่นๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 131)
  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   เช่น 
มิเตอร์-ไฟฟ้า, สมอเรือ, ตระแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแก๊ส 
และอื่น ๆ ฯลฯ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณฯ   
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 130)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,098,020 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,438,020 บาท

ค่าใช้สอย รวม 506,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1326 
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 129)
  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ   ดังนี้  
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน  
เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน  เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์  
เครื่องเสียง  เต้นท์  เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่น ๆ ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ   
เช่น  กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลา
ที่จัดงาน  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่  ค่าตอนแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
การแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณเงินหรือของรางวัลที่มอบให้
ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ
การแสดง    และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน    เช่น
ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์   ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า124)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 468,600 บาท
     (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน จํานวน 347,900 บาท
     -สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดงมหาวัน ทั้ง 3 แห่ง
     "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 132) 
     (2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 120,700 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กปฐมวัยสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ดงมหาวัน ทั้ง 3 แห่ง
     "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 124)
  

ค่าวัสดุ รวม 931,420 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 931,420 บาท

     (1) ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 136,100 บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 แห่ง สังกัด อบต.ดงมหาวัน    
     (2) ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 
จํานวน 373,700 บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนงบประมาณ
อาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาลและเด็ก ชั้น ป.1 - ป.6 
     (3) ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) ให้แก่  โรงเรียนบ้านร่องหวาย  
จํานวน 160,970 บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนงบประมาณ
อาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาลและเด็ก ชั้น ป.1 - ป.6
     (4) ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) ให้แก่   โรงเรียนบ้านปงเคียน 
จํานวน 260,650 บาท  
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนงบประมาณ
อาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาลและเด็ก ชั้น ป.1 - ป.6  
      "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 
ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 132)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,660,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,660,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,660,000 บาท

     (1) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จํานวน 780,000 บาท  
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ป.6     
      (2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องหวาย จํานวน 336,000 บาท  
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ป.6 
      (3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านปงเคียน จํานวน 544,000 บาท  
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ป.6 
      "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 199)
  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 137,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 132,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 132,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 82,500 บาท
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน   และ
อุปกรณ์   ค่าประกาศนียบัตร   ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน   และอุปกรณ์    ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน  ค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน  ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560    
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 134)
 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บ้าน    โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์    ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์    ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม   ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม    ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 134 )
  

โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์     ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์    ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม   ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม    ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าอาหาร   ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน  ค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 135)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท

     -อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายโครงการผ่าตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและ
แมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2561
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 23)
  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและสตรี     โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม    
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560    
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 136)

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท

 -อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายโครงการขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของกิ่งกาชาดอําเภอเวียงเชียงรุ้ง  อําเภอเวียงเชียงรุ้ง   
จังหวัดเชียงราย  ประจําปีงบประมาณ 2561 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที่  24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 23)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,096,600 บาท

งบบุคลากร รวม 982,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 982,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 640,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล  ดังนี้
-ผู้อํานวยการกองช่าง
-นายช่างโยธา 
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 
     1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 137)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล   ดังนี้
-ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท 
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 
     1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 137
  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท
     (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา  
     (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
-คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
     ทั้งนี้ ข้อ (1)และ (2)ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 
ถึง เดือนกันยายน 2561  
     1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138)
  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
-คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 
     1)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138)
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งบดําเนินงาน รวม 987,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 110,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้
     (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  30,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  ฯลฯ
     1) ตามระเบียบ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่่ มท 0808.4
/ว3652 ลงวันที่่่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
สังกัดกองช่าง  ตั้งไว้  80,000 บาท
     ตามระเบียบ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2557  เรื่อง   การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558   เรื่อง ประกาศ
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.   เรื่อง   กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2558
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข   และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138)
  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
     ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 139)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 12,700 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง 
ตามสิทธิที่จะได้รับ   ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 139)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองช่าง ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  
ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 139)
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ค่าใช้สอย รวม 595,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 320,000 บาท

     (1) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของกองช่าง ตั้งไว้  98,000  บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าหรือกําจัดวัชพืช
อื่น ๆ สถานที่อันเป็นสาธารณะ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าบริการรถแบ็คโฮ
รถเกรด รถบดถนน การดัดแปลงปรับปรุงต่อเติมอาคาร ฯลฯ หรือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก    เพื่อปฏิบัติงานต่าง ๆ 
(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)   และค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้
ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง 
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการภาย
ในวงเงินที่ตั้งไว้  อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม หนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22 มีนาคม 2560
     (2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  18,000  บาท
     -ปริมาณการถ่าย 4,000 แผ่น/เดือน แผ่นที่ 4,001ขึ้นไป 
อัตราค่าบริการแผ่นละ 0.25 บาท อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม 
หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 
ลงวันที่  22 มีนาคม 2560
     (3) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นช่างเขียนแบบ ตั้งไว้  
96,000  บาท
     -สําหรับจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นช่างเขียนแบบ จํานวน
1 คน อัตราค่าจ้าง 8,000  บาท/เดือน
     (4) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานไฟฟ้า  ตั้งไว้  108,000  บาท
     -สําหรับจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานไฟฟ้าและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 9,000  บาท/เดือน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140)
  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 65,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง  ในสังกัดกองช่าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจาก
นายกอบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของอบต.โดยจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของอบต. 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
     ตามระเบียบ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการตรวจสอบ แนวเขตและที่ดินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 141)
  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
   1) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง  ตั้งไว้ 195,000 บาท
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่อง
ปริ๊นเตอร์ ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ
     (2) ค่าซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 2 ระดับ
คือ
     - การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการ
ใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้ระหว่าง 60,000-120,000
กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ตั้งไว้ 2,000 บาท
     -การซ่อมกลาง คือการซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ
6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
ตั้งไว้  3,000  บาท
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555   
ลงวันที่  22 มีนาคม  2560
  

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 26,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เช่น  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคําผิด, หนังสือ, 
เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, 
ไม้บรรทัด และอื่น ๆ ฯลฯ  
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   เรื่อง   การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง   แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 141)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน   สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
เช่น ฟิวส์, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า,
ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   เรื่อง  การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 142)
  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 130,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เช่น ไม้  ตะปู  หินคลุก  ทราย หิน  เหล็ก  ยางแอสฟัลท์  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีดแบบสําเร็จรูป ปูน สี วัสดุประปา อุปกรณ์ประปา
และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ 
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 143)
  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน   สิ้นเปลือง   หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เช่น  ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ 
เพลา ฟิมล์กรองแสง ไขควง ประแจ กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  และอื่น ๆ ฯลฯ 
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 142)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เช่น แก๊สหุงต้ม, นํ้ามันเชื้อเพลิง, นํ้ามันดีเซล, นํ้ามัน
ก๊าด, นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันเตา, นํ้ามันจารบี, นํ้ามันเครื่อง และอื่น ๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
      3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555   
ลงวันที่  22 มีนาคม  2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 143)
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดนร์, 
ซีดีรอมไดร์ฟและอื่น ๆ ฯลฯ
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 143)
  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง   หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
เช่น  มิเตอร์-ไฟฟ้า, สมอเรือ, ตระแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแก๊ส 
และอื่น ๆ ฯลฯ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณฯ   
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 143)
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งบลงทุน รวม 126,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 126,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักมาตรฐานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 221)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจาะคอนกรีต ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน จํานวน 62,900 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 
เป็นเครื่องเจาะคอนกรีตระบบครัชต์   กระบอกเพชร ประกอบด้วย 
เครื่องเจาะติดเครื่องยนต์ พร้อมกระบอกเพชร ขนาด 4 นิ้ว มีถังนํ้า
ในตัว ใช้สําหรับเจาะคอนกรีตและแอสฟัลท์  เก็บตัวอย่างคอนกรีต 
หรือแอสฟัลท์ เพื่อตรวจหาค่า Compressive Strength 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 62,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เครื่องเจาะชนิดเครื่องยนต์ ขนาด 4-5.5 แรงม้า เป็นเครื่องต้นกําลัง
ใช้นํ้ามันเบนซิน 4 จังหวะ
-ความเร็วสูงสุด  3,600 รอบ/นาที
-ระบบระบายความร้อน นํ้าสําหรับหล่อเย็น
-สามารถเจาะเก็บตัวอย่างได้ตั้งแต่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางรูที่เจาะได้ 
1” ถึง 8” ลึกไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
-ตัวเครื่องยนต์ติดตั้งบนฐานรองรับมีล้อ 4 ล้อ เพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก
-ถังบรรจุนํ้าสําหรับหล่อเย็น  ขนาด  30 ลิตร
-ระบบส่งนํ้า ปล่อยจากถังนํ้า มีก๊อก ควบคุมการเปิด-ปิด
-การเคลื่อนย้าย มีล้อข้อเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมตัวล๊อกเบรก 2 ล้อหน้า
-มีระบบหล่อด้วยนํ้าขณะเก็บตัวอย่างเพื่อระบายความร้อนกระบอกเจาะ
-หัวเจาะแบบเพชร สําหรับเจาะคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
จํานวน 1 หัวเจาะ
-การปรับระดับสูงตํ่า โดยการหมุนพวงมาลัย
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 221)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB  จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
ได้เป็นอย่างน้อย
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1171 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
     3) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม  
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 33)
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 32,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1171 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
     3) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม  
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 221)
  

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,471,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,471,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,471,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล จุดเริ่มต้น
ฟาร์มอินทรประเสริฐ จุดสิ้นสุดสวนนายสุพจน์ อุดทาโกสม

จํานวน 157,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 7 
บ้านดอยศิริมงคล จุดเริ่มต้นฟาร์มอินทรประเสริฐ จุดสิ้นสุดสวน
นายสุพจน์ อุดทาโกสม 
     กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 47)
  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม จํานวน 157,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฌาปณสถาน 
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม
     กว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 49)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน จุดเริ่มต้น
บ้านนายจารึก ท่อนคํา จุดสิ้นสุดบ้านนายอุ่น คํายอด

จํานวน 158,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน
จุดเริ่มต้นบ้านนายจารึก ท่อนคํา จุดสิ้นสุดบ้านนายอุ่น คํายอด 
      กว้าง 3.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 339.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน 
กําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 43) 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้น
บ้านนายสวัสดิ์ มณีวรรณ จุดสิ้นสุดถนน คสล.ทางไปหมู่ที่ 12

จํานวน 56,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย
จุดเริ่มต้น บ้านนายสวัสดิ์ มณีวรรณ จุดสิ้นสุดถนน คสล.ทางไปหมู่ที่ 12
     กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน
กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 10)
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา จุดเริ่มต้น
บ้านนางกอง อัศวภูมิ จุดสิ้นสุดบ้านนายสุรินทร์ พาบจันสิงห์

จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา 
จุดเริ่มต้นบ้านนางกอง อัศวภูมิ จุดสิ้นสุดบ้านนายสุรินทร์ พาบจันสิงห์
      กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 44)
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม 
จุดสิ้นสุดสามแยกหนองป่าไคร้

จํานวน 139,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง 
จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดสามแยกหนองป่าไคร้ 
     กว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน
กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 46)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน จุดเริ่มต้น
บ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง จุดสิ้นสุดบ้านนายพิชัย สวัสดิ์นที

จํานวน 280,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน 
จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง จุดสิ้นสุดบ้านนายพิชัย สวัสดิ์นที
      กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 585.00 ตารางเมตร 
**(ถนนกว้าง  5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 40 เมตร) ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 48)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ซอย 8 และ ซอย 10 หมู่ที่ 12 บ้าน
ใหม่มหาวัน จุดเริ่มต้นบ้านนายทรงศักดิ์ อุดใจ จุดสิ้นสุดสวนนายอุ่น คํายอด

จํานวน 110,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ซอย 8 และ 
ซอย 10 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน จุดเริ่มต้นบ้านนายทรงศักดิ์ อุดใจ 
จุดสิ้นสุดสวนนายอุ่น คํายอด 
      กว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 237.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน กําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 52)
  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสา ทิพย์อาสน์ หมู่ที่ 7 
บ้านดอยศิริมงคล จุดเริ่มต้นบ้านนายสา ทิพย์อาสน์ จุดสิ้นสุด
บ้านนายสุรศักดิ์ สีมนตรี

จํานวน 143,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายสา ทิพย์อาสน์ หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล จุดเริ่มต้น
บ้านนายสา ทิพย์อาสน์ จุดสิ้นสุดบ้านนายสุรศักดิ์ สีมนตรี 
      กว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 296.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 47)
  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปสระนํ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสัน
ไทรงาม จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเดิมซอยไปสระนํ้า  ประปาหมู่บ้าน 
จุดสิ้นสุดสระนํ้าประปาหมู่บ้าน

จํานวน 180,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปสระนํ้าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเดิม
ซอยไปสระนํ้าประปาหมู่บ้าน จุดสิ้นสุดสระนํ้าประปาหมู่บ้าน
     กว้าง 3.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 522.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน 
กําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 45)
  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน จุดเริ่มต้น
บ้านนายแดน สายนํ้าผึ้ง จุดสิ้นสุดบ้านนายคําปัน นันทะเสน

จํานวน 160,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน 
 จุดเริ่มต้นบ้านนายแดน สายนํ้าผึ้ง จุดสิ้นสุดบ้านนายคําปัน นันทะเสน
     กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน 
กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 42)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านปงบน จุดเริ่มต้นสวน
นายสํารอง ถูนาแก้ว จุดสิ้นสุดประปาโรงเรียนบ้านปงเคียน

จํานวน 113,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 
จุดเริ่มต้นสวนนายสํารอง ถูนาแก้ว จุดสิ้นสุดประปาโรงเรียน
บ้านปงเคียน 
     กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 50) 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านปงบน ต่อจากจุดเดิม จุดเริ่มต้น
บ้านนายสถิตย์ ศรีพันนาม จุดสิ้นสุดลําเหมืองสาธารณประโยชน์

จํานวน 75,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านปงบน 
ต่อจากจุดเดิม จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ ศรีพันนาม จุดสิ้นสุดลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ 
     กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 50)
  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย จุดเริ่มต้น
สวนนายบัวลี ป้องปิด จุดสิ้นสุดสวนนายเสาร์ พิชัยช่วง

จํานวน 120,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 
บ้านใหม่ร่องหวาย จุดเริ่มต้นสวนนายบัวลี ป้องปิด 
จุดสิ้นสุดสวนนายเสาร์ พิชัยช่วง 
     กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 51)
  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย  จุดเริ่มต้นถนน คสล
.หน้าบ้านนายสังข์ เสียงใส จุดสิ้นสุดติดถนนเขตบ้านใหม่มหาวัน

จํานวน 12,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 
จุดเริ่มต้นถนน คสล.หน้าบ้านนายสังข์ เสียงใส จุดสิ้นสุดติดถนนเขต
บ้านใหม่มหาวัน 
     กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 95.00 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 9) 
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้น
บ้านนายบุญธรรม วงค์กระนวน จุดสิ้นสุดฌาปนสถาน
หมู่ 2 ,11 ตําบลดงมหาวัน

จํานวน 52,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 
 จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญธรรม วงค์กระนวน จุดสิ้นสุดฌาปนสถาน
หมู่ 2 ,11 ตําบลดงมหาวัน
     กว้าง 3.50 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 519.00 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 44)
  

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร เส้นห้วยแม่ซ้าย 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน

จํานวน 79,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร 
เส้นห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน
     กว้าง 2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 144.00 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 52)
  

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านปงบน จุดเริ่มต้น
สวนนายแต้ม ปัญญาวิบูลย์ จุดสิ้นสุดสวนนายภานุ มลัยโย

จํานวน 18,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10
บ้านปงบน จุดเริ่มต้นสวนนายแต้ม ปัญญาวิบูลย์ จุดสิ้นสุด
สวนนายภานุ  มลัยโย 
     กว้าง 3.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 34.00 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 11) 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรทางเข้าป่าชุมชน หมู่ที่ 12 
บ้านใหม่มหาวัน

จํานวน 111,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรทางเข้า
ป่าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน 
     กว้าง 2.00 ม. ยาว 850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 204.00 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 51)
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โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.หน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน หมู่ที่ 10 
บ้านปงบน จุดเริ่มต้นบ้านอาจารย์มนูญ ศิริเมืองจันทร์ จุดสิ้นสุด
สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน

จํานวน 11,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.
หน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน หมู่ที่ 10 บ้านปงบน จุดเริ่มต้น
บ้านอาจารย์มนูญ ศิริเมืองจันทร์ จุดสิ้นสุดสามแยกหน้า
โรงเรียนบ้านปงเคียน 
     กว้าง 1.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร ข้างเดียว หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
พิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 49)
  

โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง จุดเริ่มต้น
บ้านนายวิโรจน์ สารพิมพ์ จุดสิ้นสุดสวนนายไพบูลย์ ศิริเมืองจันทร์

จํานวน 80,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง จุดเริ่มต้นบ้านนายวิโรจน์ สารพิมพ์ จุดสิ้นสุด
สวนนายไพบูลย์ ศิริเมืองจันทร์ 
     กว้าง 1.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร สองข้างทางความยาว
รวม 170.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
170.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 46)
  

โครงการขยายไหล่ถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย จุดเริ่มต้น
บ้านนางสมศรี สีหาเวช จุดสิ้นสุดบ้านนายสม คําภูลา

จํานวน 130,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายไหล่ถนน คสล.หมู่ที่ 11 
บ้านใหม่ร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนางสมศรี สีหาเวช จุดสิ้นสุด
บ้านนายสม คําภูลา
     กว้าง 1.50 เมตร สองข้างทาง ความยาวรวมสองข้างทาง
180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม.
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 51)
  

โครงการเทคอนกรีตเชื่อมปากซอยกับถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม  
จํานวน 3 จุด

จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเทคอนกรีตเชื่อมปากซอยกับถนนสายหลัก 
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม จํานวน 3 จุด 
     กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาวรวม 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหา กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 45)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 315,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ  ดังนี้  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว600
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 163)
  

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่นโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้  
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน    และอุปกรณ์   ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว600 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 163)
  

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน จํานวน 60,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
ดงมหาวัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ  ดังนี้  
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 161)
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โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตําบลดงมหาวัน จํานวน 60,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี
ตําบลดงมหาวัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ   
ดังนี้  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
อบรม   ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 162)
  

โครงการศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตําบลดงมหาวัน จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดตําบลดงมหาวัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ ดังนี้   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าตอบแทน
ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ค่าป้ายโครงการ   ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิการยน 2558
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 162)
  

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ  ดังนี้ ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์    ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 163)
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โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของ
ประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม   ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 164)
  

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม จํานวน 40,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 9 
บ้านป่าสักงาม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
ดังนี้  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับ
ผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 13)
  

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้  
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม   ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน    ค่าป้ายโครงการ   ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ    
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560    
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 160
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

     -อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 203)
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลดงมหาวัน จํานวน 120,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตําบลดงมหาวัน   จํานวน 11 หมู่บ้าน  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ  ดังนี้  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์   
ค่าใช้จ่ายอื่น  ได้แก่  ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน  
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม  ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทํา
ป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน 
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะ
การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น  การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  
ริ้วขบวน  กีฬาสาธิต  ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน  เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง 
ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน  รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอน   เช่น  เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง  เต้นท์  เวที   
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เช่น  ค่าจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยหรืออื่น ๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานที่ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น  กระแสไฟฟ้า   
นํ้าประปา โทรทัศน์  รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 165)
   

วันที่พิมพ์ : 1/9/2560  15:21:28 หน้า : 63/76



โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 
เช่น ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา รองเท้า ถุงเท้า 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ เป็นต้น
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 15)
  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันสําคัญทางพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสําคัญทางพุทธศาสนา
และประเพณีท้องถิ่นตําบลดงมหาวัน เช่น โครงการประเพณี
ลอยกระทง(ยี่เป็ง) งานประเพณีทอดเทียน  งานถวายสลากภัตร 
งานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)  งานพิธีหล่อเทียนพรรษาและ
ถวายเทียนพรรษา ฯลฯ   เป็นต้น   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการดังนี้  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น 
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่น ๆ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด   ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานที่ 
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึง
ค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
รถสุขา   ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ
เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ 
โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 166)
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โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดนํ้า
ดําหัวผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการดังนี้  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ค่าสถานที่จัดงาน เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง 
ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง  เต้นท์  เวที  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยหรืออื่น ๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า 
นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน   ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ 
การแสดง   และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น 
ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)หน้า 166)       
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตําบลดงมหาวัน จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟตําบลดงมหาวัน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการดังนี้  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์    ได้แก่ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน   เช่น 
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์  เวที   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่น ๆ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานที่  
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ   เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ 
รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ
เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทาง
วิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 166)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 135,000 บาท

     -อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จํานวน 135,000 บาท
     1) โครงการจัดเครื่องสักการะถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี  จํานวน 5,000 บาท
     2) โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
จํานวน 5,000 บาท
     3) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 10,000 บาท           
     4) โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช จํานวน 5,000 บาท
     5) โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช จํานวน 5,000 บาท   
     6) โครงการจัดงานวันชาติ จํานวน 5,000 บาท  
     7) โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช   
จํานวน 50,000บาท
     8) โครงการจัดงานสรงนํ้าพ่อขุนมังรายมหาราช 
จํานวน 5,000บาท 
     9) โครงการจัดงานพ่อขุนมังรายมหาราช และงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย จํานวน 40,000 บาท 
   10) โครงการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงนํ้า
พระธาตุดอยตุง"หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"  
จํานวน 5,000 บาท
     1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
หน้า 197,199-202)   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. (2561 - 2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  หน้า 24-25)
  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 577,000 บาท

งบลงทุน รวม 577,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 577,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปงบน จํานวน 33,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านปงบน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 16)
  

วันที่พิมพ์ : 1/9/2560  15:21:28 หน้า : 67/76



โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171)
  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 
บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนางนารี ดีไร่ จุดสิ้นสุด
บ้านนายเจด็จ โคตรบรรเทา

จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู 
พร้อมฝาปิด หมู่ 2 บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนางนารี ดีไร่ 
จุดสิ้นสุดบ้านนายเจด็จ  โคตรบรรเทา 
     กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50-0.70 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า จํานวน 
1 บ่อ ความยาวรวม 28.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 52)
  

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 
บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนายพิศ จอมแพง จุดสิ้นสุด
บ้านนายฉลอง โกสีลา

จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า  คสล.รูปตัวยู  
พร้อมฝาปิด หมู่ 2 บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนายพิศ จอมแพง 
จุดสิ้นสุดบ้านนายฉลอง โกสีลา 
   กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50-0.70 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า จํานวน 1 บ่อ
ความยาวรวม 28.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 53)
  

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง จํานวน 41,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง จํานวน 1 จุด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 55)
  

โครงการเทลาน คสล.รอบบริเวณเมรุ บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม จํานวน 43,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเทลาน คสล.รอบบริเวณเมรุ 
บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม 
     ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 146.00  ตร.ม. หนา 0.08 ม. 
ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 16)
  

โครงการเทลาน คสล.รอบบริเวณเมรุบ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา จํานวน 150,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเทลาน คสล.รอบบริเวณเมรุบ้านป่าเลา 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา 
     ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 430.00 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 53)
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โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.ถนนเพื่อการเกษตรเส้นหนองด่าน หมู่ที่ 5 
บ้านสันไทรงาม

จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.ถนนเพื่อการเกษตร
เส้นหนองด่าน หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม 
     ท่อระบายนํ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 2 จุด 
ความยาวจุดละ 8.00 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 16.00 เมตร 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 54)
  

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม จุดตั้งแต่
บ้านนายวงค์ บุญมา ถึงบ้านนายสิงห์คํา ปะระมะ

จํานวน 12,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. 
หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม จุดตั้งแต่บ้านนายวงค์ บุญมา 
ถึงบ้านนายสิงห์คํา ปะระมะ 
     ท่อระบายนํ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 3 จุด 
ความยาวจุดละ 4.00 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 12.00 เมตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 54)
  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านปงบน จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านปงบน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์   ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัด
เก็บข้อมูลพื้นฐาน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 22)
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โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย จํานวน 30,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร หมู่ที่ 11 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการดังนี้  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   ค่าหนังสือสําหรับ
ผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 191)
  

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการดังนี้  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 192)
  

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ใบเลื่อยพร้อมโซ่ ยาว 11 นิ้ว
-ตัดแต่งกิ่ง ตัดฟืนและต้นไม้ขนาดเล็ก 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2560 หน้า 64)
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 20,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวา
ในแหล่งนํ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
     1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว154 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 23 )
  

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว  เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อนและเป็น
การแสดงถึงความจงรักภักดิ์ดี 
     1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 192 )
  

วันที่พิมพ์ : 1/9/2560  15:21:28 หน้า : 71/76



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,268,750 บาท

งบกลาง รวม 11,268,750 บาท
งบกลาง รวม 11,268,750 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตําบล
จะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของ
(1) พนักงานจ้าง จํานวน 85,500 บาท
(2) ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14,500  บาท
     ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
     2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ 
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3) 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  
ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  
เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน 
เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 193)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,768,400 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1234 
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 194)
  

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,776,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559  
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118 
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
     6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว 1234 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 194)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 126,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป 
สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 194)
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สํารองจ่าย จํานวน 205,350 บาท
     -เพื่อสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านั้น   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที่  มท  0313. 4
/ว 667   ลงวันที่  12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  
ลงวันที่  10  ตุลาคม  2554   เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
นํ้าท่วมฉับพลัน  นํ้าป่าไหลหลาก  และนํ้าล้นตลิ่ง
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท  0808.2/ว  3215  
ลงวันที่  6  มิถุนายน 2559   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.2/ว 76  ลงวันที่   13  มกราคม  2558   
เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.2
/ว  4515  ลงวันที่  11  สิงหาคม 2558/   เรื่อง  การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่า
ไหลหลาก  และดินถล่ม
     7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2
/ว 843  ลงวันที่ 28 เมษายน 2559  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
     8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 2360  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  เรื่อง  
การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ประจําปี 2559
     9) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3358  
ลงวันที่ 29  ตุลาคม  2553
     10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
     12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4
/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
     13)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 194)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 113,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายผูกพัน ดังนี้
(1) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
จํานวน 98,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 194)
(2) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 15,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก อบต.ดงมหาวัน 
จํานวน 1 ราย 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 195)
  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 180,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้   เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและ
เงินอุดหนุน)  โดยในปี  2561 ได้ประมาณการไว้ที่ 18,000,000 บาท
คํานวณได้  ดังนี้  = 18,000,000  X 1/100 =  180,000 บาท  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้
     1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500
     2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
     3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558
เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     5) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม  2559  เรื่อง  
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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