
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน

อําเภอ เวียงเชียงรุง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,330,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,344,595 บาท

งบบุคลากร รวม 9,502,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,243,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
   

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ใหแก 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และ 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท
ทั้งนี้ตั้งแต เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,559,200 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ
/สมาชิกสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต.
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) เบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,258,500 บาท
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เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,406,780 บาท

     1) สํานักงานปลัด  ตั้งไว จํานวน  3,971,760 บาท
     -เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจาย) 
ดังนี้
     - ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     - ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     - ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
     - ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต.
     - ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล
     - ตําแหนง  นิติกร
     - ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
     - ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป
     - ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน
     - ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ
     - ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563
     
     2) กองคลัง ตั้งไว จํานวน 1,435,020 บาท
     - เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง (กองคลังดําเนินการเบิกจาย)
ดังนี้        
     - ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง             
     - ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี          
     - ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ                
     - ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได    
ทั้งนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
จายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

     1) สํานักงานปลัด  ตั้งไว จํานวน  84,000 บาท
     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
ใหกับของพนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจาย) 
ดังนี้
     -ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง อัตราละ 7,000 บาท/เดือน 
     - เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน
กฎหมาย (พ.ต.ก) ตําแหนงนิติกร
     - คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ  ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให 
พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล 
ตั้งไว 168,000 บาท (สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจาย) ดังนี้
     - ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราละ 
7,000 บาท/เดือน
     - ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราละ 
3,500 บาท/เดือน
     - ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราละ 3,500 บาท/เดือน
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563
     
     2) กองคลัง ตั้งไว จํานวน 42,000 บาท
     - เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองคลัง (กองคลังดําเนินการเบิกจาย) ดังนี้        
     - ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ในอัตราละ 3,500
 บาท/เดือน              
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให 
พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 262,560 บาท

     1) กองคลัง ตั้งไว จํานวน 262,560 บาท    
     - เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางที่ปฏิบัติหนาที่ สังกัด กองคลัง (กองคลังดําเนินการเบิกจาย)
ดังนี้
     - ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหนง  
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให 
พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,205,580 บาท

     1) สํานักงานปลัด  ตั้งไว จํานวน 880,680 บาท 
(สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจาย)  ดังนี้
     (1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง  คนสวน จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
     (2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา
     - ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
     ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 
ถึง เดือน กันยายน 2563
   
     2) กองคลัง ตั้งไว จํานวน 324,900 บาท 
(กองคลัง ดําเนินการเบิกจาย)  ดังนี้
     (1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้          
     -ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา    
     (2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง 
ดังนี้               
     - ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา    
     ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
กันยายน 2563  
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
จายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 89,580 บาท

     1) สํานักงานปลัด  ตั้งไว จํานวน  77,580บาท
     - เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง สังกัด สํานักงานปลัด
(สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจาย) ดังนี้
     (1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง  คนสวน จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
     (2) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา
     - ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
     ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 
ถึง เดือนกันยายน 2563
     
     2) กองคลัง ตั้งไว จํานวน  12,000 บาท
     - เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง สังกัด กองคลัง
(กองคลังดําเนินการเบิกจาย) ดังนี้            
     (1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป 
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้         
     - ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา      
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
จายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 2,646,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 939,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 602,000 บาท

     (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 30,000 บาท
     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจาง คาตอบแทนอปพร. คาตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ ผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและประเมินความ
ชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับ
การประเมิน คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบความผิดทาง
ละเมิด และคาใชจายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1) หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

     (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตั้งไว 416,000 บาท
     - เพื่อจายเปนคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด
สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัด สํานักงานปลัดอบต.
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

     (3) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว 156,000 บาท
     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน
คณะกรรมการประจําหนวย หรือผูที่เกี่ยวของในการเลือกตั้งฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 
6 กรกฎาคม 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแก พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ลูกจาง สังกัดสํานักงานปลัด ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
 

คาเชาบาน จํานวน 297,600 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัด 
สํานักงานปลัดอบต. ตามสิทธิที่จะไดรับ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
สังกัด สํานักงานปลัดอบต. ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
     - 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
     - 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
     - 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 997,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 272,000 บาท

     1) คาจางเหมาบริการ    จํานวน  272,000  บาท    
       เพื่อจายเปน  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อใหไดมาซึ่งการบริการใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของ อบต. เชน 
- คาจางเหมาทําความสะอาดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล    
- คาจางเหมาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ    
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําหนาที่ยามรักษาการณ     
- คาจางเหมาตัดหญาหรือกําจัดวัชพืชอื่นๆ สถานที่อันเปนสาธารณะ    
- คาเชาทรัพยสิน  (ยกเวนคาเชาบาน) เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร    
- คาซักฟอก   
- งานกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล
และการดําเนินการอื่นๆ  ในลักษณะเปนการจางเหมาบริการ 
     - เปนไปตาม...1) เปนไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

     (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
จํานวน 15,000 บาท
     - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ใหตั้งงบประมาณได
ไมเกินปีละ 1 % ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวม
รายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่
มีผูอุทิศให โดยคํานึงถึงความจําเปนและประหยัด

     (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่น จํานวน 35,000 บาท
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาอบต.
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัด สํานักงานปลัดอบต.
รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกอบต.ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน
ของอบต. โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนา ประชุมตาง ๆ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ของอบต. 
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     - 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  

คาพวงมาลัย ชอดอกไม  พานพุม  และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานประดับพุม
ดอกไม พวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ ตามความจําเปน ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อ
มอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
     - 2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อ
มอบใหบุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
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โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
งานเพื่อประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน โดยจายเปน 
คาปายประกาศ คาวัสดุ อุปกรณ สื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับโปสเตอร 
ซีดี หรือ สิ่งพิมพตาง ๆ เปนตน รวมถึงคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว3475
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550
     - 2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 119 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตตําบลดงมหาวัน จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
และปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนสายหลักในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.ดงมหาวัน เชน ตัดกิ่งไม ตัดหญาบริเวณสองขางทางถนน
สายหลัก ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.5/ว4007
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
     - 2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 119 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. คณะผูบริหาร 
พนักงานฯและผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเปนโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภาอบต.
คณะผูบริหาร พนักงานฯ  และผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาทองถิ่น 
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
คาประกาศนียบัตร   คาถายเอกสาร    คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ  
คาปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557   
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 120 ลําดับที่ 8
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โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานคุณธรรม เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรมคากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ 
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 2) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 119 ลําดับที่ 3
 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5 ส.)
องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน

จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู 
นาทํางาน (5 ส.) องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน
โดยจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน การตกแตงสถานที่ 
คาปาย คาอุปกรณ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 120 ลําดับที่ 5
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โครงการเลือกตั้ง จํานวน 150,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด เชน บัตรเลือกตั้ง คาจัดสถานที่ 
คาจางทําปาย คาพาหนะขนสง คาเชาเตนท/ฉากกั้น คาบัตรเลือกตั้ง/
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรตัวอยาง บัตรทาน หีบบัตร คูหา สายรัด 
แบบพิมพประจําหนวย  แบบขีดคะแนน คาวัสดุ อุปกรณ อุปกรณอื่น 
ที่เกี่ยวของในการดําเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 120 ลําดับที่ 4
  

โครงการอบรมใหความรูในการปองกันผลประโยชนทับซอนและมาตรการ
ปองกันการทุจริต

จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนโครงการอบรมใหความรูในการปองกันผลประโยชน
ทับซอนและมาตรการปองกันการทุจริต โดยจายเปนคาใชจาย     เชน 
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม 
คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ   คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารคายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 120 ลําดับที่ 6)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

     (1) คาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น ๆ
     - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่น ๆ ที่อยูในความดูแลของสํานักงานปลัดฯ ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  การซอมคอมพิวเตอร 
ซอมเครื่องปริ๊นเตอร ซอมแอร ฯลฯ
     (2) คาซอมและการบํารุงรักษายานพาหนะ
     - เพื่อเปนคาใชจายในการซอมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 
2 ระดับ  คือ
     (2.1) การซอมปกติ คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหลมีอายุ
การใชงานปกติระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทางใชระหวาง 60,000 -
120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน ตั้งไว 50,000 บาท
     (2.2) การซอมกลาง คือการซอมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใชงาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใด
ถึงกอน ตั้งไว 50,000 บาท
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 403,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคําผิด, หนังสือ,
เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,
ไมบรรทัด เกาอี้พลาสติก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
และอื่น ๆ ฯลฯ    
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟา, สายไฟฟา, หลอดไฟฟา, เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา, สวิตซไฟฟา, ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟา
และอื่น ๆ ฯลฯ
     -เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน ถัง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา กระดาษชําระ น้ํายาทําความสะอาด
แปรงชนิดตางๆ ไมกวาด สบู น้ํายาดับกลิ่น ผงซักฟอก และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของและจําเปนในการใหบริการประชาชน ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
 

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน ไม  ตะปู  หินคลุก  ทราย หิน  เหล็ก  ยางแอสฟัลท  
แอสฟัลทติกคอนกรีตแบบสําเร็จรูป ปูน สี วัสดุประปา อุปกรณประปา
และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 75,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา
ฟิลมกรองแสง  ไขควง  ประแจ  กระจกโคงมน สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร กระจกโคงมน หมูที่ 5 จํานวน 4 จุด
หมูที่ 9 จํานวน 4 จุด หมูที่ 11 จํานวน 2 จุด และอื่น ๆ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน แกสหุงตม, น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันกาด,
น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, น้ํามันจารบี, น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
     - 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562   
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน เคียว, สปริงเกลอร, จอบหมุน, จานพรวน, ปุ๋ย, ยาปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว, อาหารสัตว, พืชและสัตว, วัสดุเพาะชํา และอื่น ๆ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน   ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียนภาพ, พูกัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร,
ฟิลม, เมมโมรี่การด, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และอื่น ๆ ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน   แผนหรือจานบันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ,
ซีดีรอมไดรฟ และอื่นๆ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   เชน
มิเตอรไฟฟา, สมอเรือ, ตระแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแกส และอื่น ๆ 
ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 307,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 220,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลดงมหาวัน และคาไฟฟาโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ประจํา
จุดเสี่ยงในพื้นที่ตําบลดงมหาวัน, คาไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่อยูใน
ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน หรือคาไฟฟาตาม
อาคารสถานที่ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชประจําอาคารที่ทําการ หรืออาคาร
สถานที่ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่   และให
หมายความรวมถึง คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ   เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลข
โทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ซึ่งใชในภารกิจของราชการ ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา 
ไปรษณียากรคาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ที่ใชใน
ราชการ ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 42,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ
(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 180,575 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,575 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 11,200 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว 
ราคาตัวละ 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - เปนเกาอี้บุนวม มีพนักพิง  
     - ปรับระดับได
     - มีลอเลื่อน 
     - มีที่พักแขน
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
   

เกาอี้อเนกประสงค จํานวน 6,900 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเกาอี้อเนกประสงค จํานวน 10 ตัว 
ราคาตัวละ 690 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
     - โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
     - เบาะนั่งฟองน้ําหนา 2 นิ้ว
     - ขนาดมาตรฐาน
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
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ตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 1 ตู 
ราคาตูละ 5,000 บาท   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - ตูเลื่อนกระจก 5 ฟุต 
     - โครงตูทําจากเหล็กแผน ภายในมีแผนชั้น 2 แผน
     - มีกุญแจล็อค
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 

ตูบานเลื่อนอเนกประสงค จํานวน 47,075 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตูบานเลื่อนอเนกประสงค จํานวน 7 ตู 
ราคาตูละ 6,725 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - บานเลื่อนบนกระจก - ลางทึบ พรอม 2 ลิ้นชักกลาง 
     - ขนาดไมนอยกวา 91W x 46D x 183H ซม. 
     - ขนาดลิ้นชักกวาง 43 ซม. 
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 8,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาโตะคอมพิวเตอร จํานวน 4 โตะ
ราคาโตะละ 2,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - มีที่วาง CPU ขนาดไมนอยกวา 80 (W)x60(D)x75(H)cm.
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
     - 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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โตะทํางาน จํานวน 14,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาโตะทํางาน จํานวน 2 โตะ
ราคาโตะละ 7,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
     - โตะแบบเหล็ก
     - ขนาดความกวางไมนอยกวา 77 ซม.
     - ขนาดความยาวไมนอยกวา 153 ซม.
     - ขนาดความสูงไมนอยกวา 75 ซม. 
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
   

โตะพับอเนกประสงค หนาไมเมลามีน จํานวน 13,100 บาท

     - เพื่อจายเปนคาโตะพับอเนกประสงค หนาไมเมลามีน
จํานวน 10 โตะ  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     (1) ขนาด กวาง 45 ซม. x ยาว 150 ซม. x สูง 75 ซม. 
จํานวน 2 โตะ ราคาโตะละ 1,150 บาท
     (2) ขนาด กวาง 60 ซม. x ยาว 180 ซม. x สูง 75 ซม. 
จํานวน 8 โตะ ราคาโตะละ 1,350 บาท 
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 
1 หนวย  
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 3 MB  
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 
GB จํานวน 1 หนวย  
     - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หนวย 
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
3 ชอง 
     - มีแปนพิมพและเมาส  
     - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)  
     - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และBluetooth
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0210.5/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
     - 2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ 15 มีนาคม 2562
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     -  เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
     - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
     - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
      โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0210.5/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
     - 2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ 15 มีนาคม 2562
 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 6 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
     - 2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ 15 มีนาคม 2562
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

     - เพื่อจายเปนคาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได  
     - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
     - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
     - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  1.8 Volts ไดเปนอยางนอย  
     โดยถือปฏิบัติ 
      - 1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
     - 3)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ 15 มีนาคม 2562
     - 4) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 123 ลําดับที่ 4)
    

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง พัฒนาระบบตาง ๆ 

คาจางสํารวจความพึงพอใจ

จํานวน 15,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจางสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนตําบล 
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานบริหารงานคลัง รวม 756,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 704,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 321,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 170,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด
สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ลูกจางประจํา สังกัดกองคลัง
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง
ตามสิทธิที่จะไดรับ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา สังกัดกองคลัง ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
     - 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
     - 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
     - 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
  

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ คาถายเอกสาร คาใชจายในดาน
อิเล็กทรอนิกสคาใชจายตาง ๆ   ที่มีความจําเปนรวมทั้งคาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก คาจางทําของตาง ๆ เปนตน ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
และลูกจางประจํา ในสังกัดกองคลัง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกอบต.
ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของอบต. โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของอบต. 
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     - 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน  โดยการสํารวจพื้นที่จริงและตรวจสอบแนวเขตการ
ปกครอง เชน  จางเหมาสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อใหทราบขอมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางในเขตพื้นที่   และปรับปรุงขอมูลที่ดินในแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหถูกตองและเปนปัจจุบัน ฯลฯ  
     - เปนไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
   - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมากที่ 
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่  29  กุมภาพันธ 2551
   - 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 
ลงวันที่ 9  มกราคม  2555
   - 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท 0808.3/ว 483 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ   2561
   - 5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท 0808.3/ว 860 
ลงวันที่ 27  มีนาคม   2561
   - 6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท 0808.3/ว 1272 
ลงวันที่  2  พฤษภาคม   2561
   - 7) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวันหนา 120 ลําดับที่ 7
   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น ๆ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน การซอมคอมพิวเตอร ซอมเครื่องปริ้นเตอร ซอมเครื่องพิมพดีด ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,
ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบคําผิด, หนังสือ,เครื่องคิดเลข,เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัด,แผนปายตาง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน   ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียนภาพ, พูกัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร,
ฟิลม, เมมโมรี่การด, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และอื่น ๆ ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน   แผนหรือจานบันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ,
ซีดีรอมไดรฟ และอื่นๆ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    

งบลงทุน รวม 52,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,800 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
     - เปนเกาอี้บุนวม มีพนักพิง  
     - ปรับระดับได
     - มีลอเลื่อน 
     - มีที่พักแขน
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
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ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 33,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 6 ตู 
ราคาตูละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีมือจับชนิดบิด
     - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
     - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
     - เปนไปตาม...1)ใชเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักมาตรฐาน
งบประมาณสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
     - 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
(2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย  
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย
กวา 3 MB  
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB  
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  
     - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง 
     - มีแปนพิมพและเมาส  
     - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)  
     - สามารถใชงาน WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
     โดยถือปฏิบัติ 
     - เปนไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0210.5/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
     - 2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ 15 มีนาคม 2562
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 117,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 107,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุบน
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลขึ้นปีใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ
     -เปนไปตาม...1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว1464 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
     5) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 110 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจายเปนคาใชจาย เชนใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
     3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 110 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องตน จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชโครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องตน
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
     3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 110 ลําดับที่ 3 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวปองกันไฟปา จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนว
ปองกันไฟปา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
     3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 110 ลําดับที่ 4
       

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน จํานวน 7,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคปองกันและแกไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควัน เชน ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ เพื่อรณรงคให
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟปา หรือระงับการเผา
ดวยวิธีการอื่นๆ เพื่อเปนการปองกันและแกไขมลพิษจากหมอกควัน 
และยังชวยลดภาวะโลกรอน
     -เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
     3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 111 ลําดับที่ 5    
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน ถังดับเพลิง, ลูกบอลดับเพลิง และอื่น ๆ ฯลฯ
     -เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
   

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

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (วัน อปพร.) 
อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 5,000 บาท

     -อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (วัน อปพร.) อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
ประจําปีงบประมาณ 2563
     -เปนไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
     3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 111 ลําดับที่ 6
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,849,208 บาท

งบบุคลากร รวม 2,120,208 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,120,208 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,572,288 บาท

     (1) เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ของพนักงานสวนตําบล  จํานวน 946,440 บาท  ดังนี้  
        - ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  
        - ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
        - ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563  

     (2) เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ของพนักงานสวนตําบล  จํานวน 625,848  บาท ดังนี้  
        - ตําแหนง ครู จํานวน 2 อัตรา
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม  2562 ถึงเดือน กันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล 
ตั้งไว 42,000 บาท 
     - ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 3,500 บาท/เดือน 
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563                        
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเงินวิทยฐานะ พนักงานสวนตําบล 
ตําแหนงครูชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 3,500 บาท/เดือน 
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562  ถึงเดือน กันยายน  2563   
     - เปนไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
     - 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 385,920 บาท

     (1) เพื่อจายเปนคาตอบแทน จํานวน 277,920 บาท    
     - พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)
จํานวน 2 อัตรา 
     ทั้งนี้ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 

     (2) เพื่อจายเปนคาตอบแทน จํานวน 108,000 บาท
     - พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา      
ทั้งนี้ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563   
      - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
จายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง รายละเอียดดังนี้
     (1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งไว 24,000 บาท ดังนี้
     - พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
จํานวน 1 อัตรา     
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562  ถึงเดือน กันยายน  2563

     (2)  คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งไว 12,000 บาท ดังนี้
     - พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน  2563
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 729,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 164,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด
สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  สังกัด กองการศึกษาฯ     
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัดกองการ
ศึกษาฯ ตามสิทธิที่จะไดรับ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
สังกัด กองการศึกษาฯ ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
     - 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
     - 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
     - 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
  

ค่าใช้สอย รวม 384,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็ก จํานวน 216,000 บาท

     - เพื่อเปนคาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็ก จํานวน 3 อัตรา 
อัตราละ 6,000 บาท/ เดือน
     - เปนไปตาม...1)หนังสือตามกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
     - 2) ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงาน
ครูองคการบริหารสวนตําบลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2559
     - 3) มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 18,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร เปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว  18,000  บาท
     - ปริมาณการถาย 4,000 แผน/เดือน แผนที่ 4,001ขึ้นไป 
อัตราคาบริการแผนละ 0.25 บาท 
     - เปนไปตาม...1) เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สังกัด กองการศึกษาฯ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกอบต.ใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนของอบต. โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ของอบต. 
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     - 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     - 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีทั้งสิ่งของและคาแรง  
ที่อยูในความดูแล สังกัดกองการศึกษาฯ 
     - เปนไปตาม...1) เปนไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
   

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคําผิด, หนังสือ,
เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,
ไมบรรทัด เกาอี้พลาสติก และอื่น ๆ ฯลฯ    
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน ถัง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา กระดาษชําระ น้ํายาทําความสะอาด
แปรงชนิดตางๆ ไมกวาด สบู น้ํายาดับกลิ่น ผงซักฟอก อื่นๆ  ที่เกี่ยว
ของและจําเปนในการใหบริการประชาชน ฯลฯ
     -เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     -2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ,
ซีดีรอมไดรฟ และอื่นๆ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน
มิเตอร - ไฟฟา, สมอเรือ, ตระแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแกส และอื่น ๆ 
ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,805,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,781,250 บาท

ค่าใช้สอย รวม 650,150 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสนับสนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการ
บริหารสวนตําบลดงมหาวัน

จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน จํานวน 4 คน
คนละ 10,000 บาท 
        1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้  
คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการ
วัสดุ อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน
เชน เครื่องโปรเจคเตอรเครื่องเสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ คาจางเหมาทําความสะอาด  คาใชจายในการตกแตง จัด
สถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา
โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน ไดแก  คาตอนแทน
กรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด
หรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณเงินหรือของรางวัลที่
มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพการแสดงและคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน  เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพ
ตางๆ คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน   คาจางเหมา
ทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน 
     - เปนไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 98 ลําดับที่ 1
  

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 590,150 บาท
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     (1) คาอาหารกลางวัน  จํานวน 392,000 บาท
     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) สังกัด อบต.ดงมหาวัน
จํานวน 3 แหง  จํานวน 245 วัน
 
     (2) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) จํานวน 136,000 บาท 
     - เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
สังกัด อบต.ดงมหาวัน จํานวน 3 แหง อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  
กําหนดรายการเปนคาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา 
และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 
    
     (3) คาหนังสือเรียน จํานวน 11,000 บาท
     - เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เปนคาหนังสือเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
     
     (4) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 11,000 บาท
     - เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เปนคาอุปกรณการเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี
     
     (5) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 16,500 บาท
     - เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เปนคาเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี

     (6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 23,650 บาท
     - เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
อัตราคนละ 430 บาท/ปี
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      - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
       2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 98 ลําดับที่ 2
  

ค่าวัสดุ รวม 1,131,100 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,121,100 บาท

     (1) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 153,300 บาท
     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.ดงมหาวัน 
ทั้ง 3 แหง  จํานวน 260 วัน   
     
     (2) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน จํานวน 967,800 บาท
     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม (นม) สําหรับ 
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน
จํานวน 260 วัน       
     - เปนไปตาม...1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 99 ลําดับที่ 3
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน ไม  ตะปู  หินคลุก  ทราย หิน  เหล็ก  ยางแอสฟัลท  
แอสฟัลทติกคอนกรีดแบบสําเร็จรูป ปูน สี วัสดุประปา อุปกรณประปา
และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
  

งบเงินอุดหนุน รวม 2,024,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,024,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ดงมหาวัน

จํานวน 2,024,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลดงมหาวัน  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน    
จํานวน 2,024,000 บาท
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 99 ลําดับที่ 4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 490,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 267,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 72,000 บาท

     (1) คาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแก
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตั้งไว 72,000 บาท
     - เพื่อเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดแก 
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น
     - (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
     - (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว3811
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
อาสาสมัครรบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
การเบิกจาย พ.ศ. 2561
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ค่าใช้สอย รวม 195,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,500 บาท

     - คาจางเหมาการสํารวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
     (ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)
     - เปนไปตาม...1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
     - 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1175ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
     - 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - 5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
0810.5/4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
     - 6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0810.5/ว 827 ลงวันที่  1 มีนาคม 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันโรคไขเลือดออกในพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน จํานวน 11 หมูบาน
เปนคาดําเนินโครงการ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาปาย คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาทรายทีมีฟอส คาน้ํายาเคมีพนกําจัดยุง
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาของสมมนาคุณวิทยากร 
คาจางเหมาบริการพนหมอกควัน ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 115 ลําดับที่ 1
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โครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อเปนคาใชจายโครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่   คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ  
เครื่องเขียน   และอุปกรณ    คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม   คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาตอบแทนในการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน  คาตอบแทนในการบันทึกขอมูลพื้นฐาน  คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560    
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 117 ลําดับที่ 5    
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โครงการรณรงคอบรมและประชาสัมพันธการขับเคลื่อนอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก (อถล.)

จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อเปนคาใชจายโครงการรณรงคอบรมและประชาสัมพันธการขับ
เคลื่อนอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
เชน    การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนในการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน คาตอบแทนในการบันทึกขอมูลพื้นฐาน คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
    - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 118 ลําดับที่ 4    
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 55,000 บาท

     - เพื่อดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา  โดยเปนคาใชจายเกี่ยวกับ เชน คาวัคซีนพรอมวัสดุ
อุปกรณในการฉีดวัคซีน ปายโครงการ หรือคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
     - 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
     - 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1175ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
     - 4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - 5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
0810.5/4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
     - 6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0810.5/ว 827 ลงวันที่  1 มีนาคม 2562
    - 7) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 115 ลําดับที่ 2    
 

วันที่พิมพ : 10/9/2562  09:31:54 หนา : 62/108



โครงการอบรมใหความรูในการบริหารจัดการขยะในหมูบาน จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูในการบริหารจัดการ
ขยะในหมูบาน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยว เชน   การตกแตงสถานที่
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน คาตอบแทนในการบันทึกขอมูลพื้นฐาน คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - 2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 118 ลําดับที่ 3
  

งบเงินอุดหนุน รวม 223,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 223,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เปนสัตวพาหนะของโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจาของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

จํานวน 3,000 บาท

     - อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย
เพื่อจายเปน คาใชจายโครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและ
แมวที่เปนสัตวพาหนะของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจาของ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
    - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 116 ลําดับที่ 3
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เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

     - เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
     -เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบานเพื่อจัดทําโครงการตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000 บาท 
จํานวน 11 หมูบาน เปนเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท
     - เปนไปตาม...1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ 0810.5/ว1745ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
     - 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ 0810.5/ว2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559
     - 5) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 117 ลําดับที่ 4      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและสตรี โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ เชน การตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอื่น
ที่จําเปนในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 114 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,419,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,246,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,246,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 893,640 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
สวนตําบล  ดังนี้
     - ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง
     - ตําแหนง  นายชางโยธา
     - ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล   ดังนี้
     - ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา 
อัตราละ 3,500 บาท/เดือน 
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 298,560 บาท

     (1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 

     (2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
     ทั้งนี้ ขอ (1)และ (2)ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562
ถึง เดือนกันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป 
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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งบดําเนินงาน รวม 1,099,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 135,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว  35,000  บาท
     - เพื่อจายเปน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงานจาง  ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ตามระเบียบ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่่่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจาย
คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจาง คณะกรรมการตรวจ
การจางและผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

     (2) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
สังกัด กองชาง  ตั้งไว  100,000 บาท
        - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  

คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัด กองชาง 
ตามสิทธิที่จะไดรับ
   - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองชาง ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
     - 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
     - 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
     - 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
  

ค่าใช้สอย รวม 616,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของกองชาง

จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาจางเหมาตัดหญาหรือกําจัดวัชพืช
อื่น ๆ สถานที่อันเปนสาธารณะ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร  คาบริการรถแบ็คโฮ
รถเกรด รถบดถนน การดัดแปลงปรับปรุงตอเติมอาคาร คาบํารุง
การตรวจวิเคราะหน้ําดิบ คาตรวจสอบมาตรฐานน้ําประปาฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1) เปนไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
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คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานไฟฟา จํานวน 108,000 บาท

     - เพื่อเปนคาจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงานไฟฟาและปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 อัตรา อัตราคาจาง 9,000  บาท/เดือน

  
คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 18,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร เปนคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว  18,000  บาท
     - ปริมาณการถาย 4,000 แผน/เดือน แผนที่ 4,001ขึ้นไป 
อัตราคาบริการแผนละ 0.25 บาท 
     - เปนไปตาม...1) เปนไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
   

รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแก บุคคลธรรมดา หรือเอกชน 
หรือนิติบุคคล

จํานวน 300,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแก บุคคล
ธรรมดา หรือเอกชน หรือนิติบุคคล 
     - เปนไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางฯ
     - 2) ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.)0405.2/ว 259 ลงวันที่
4 มิถุนายน 2561
     - 3) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง  ในสังกัดกองชาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายกอบต.ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของอบต.โดยจายเปนคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมตาง ๆ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่
ของอบต.ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
     -เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
   

คาใชจายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและอื่น ๆ 
ที่จําเปนในการตรวจสอบ แนวเขตและที่ดินที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     (1) เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่น ๆ ที่อยูในความดูแล ของกองชาง  ตั้งไว 95,000 บาท
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน การซอมคอมพิวเตอร 
ซอมเครื่องปริ๊นเตอร คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จางเปนการชั่วคราวในการซอมแซมถนนในพื้นที่อบต.ดงมหาวัน
ซอมแซมอาคาร ฯลฯ

      (2) คาซอมและการบํารุงรักษายานพาหนะ
     - เพื่อเปนคาใชจายในการซอมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 
2 ระดับ  ตั้งไว 5,000 บาท
     (2.1) การซอมปกติ คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล
มีอายุการใชงานปกติระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทางใชระหวาง 
60,000 -120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน 
     (2.2) การซอมกลาง คือการซอมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใชงาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใชงานครบ 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใด
ถึงกอน 
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคําผิด, หนังสือ,
เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,
ไมบรรทัด เกาอี้พลาสติก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
และอื่น ๆ ฯลฯ    
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟา, สายไฟฟา, หลอดไฟฟา, เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา, สวิตซไฟฟา, ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟา
และอื่น ๆ ฯลฯ
     -เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 130,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน ไม  ตะปู  หินคลุก  ทราย หิน  เหล็ก  ยางแอสฟัลท  
แอสฟัลทติกคอนกรีดแบบสําเร็จรูป ปูน สี วัสดุประปา อุปกรณประปา
และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง   รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน   สิ้นเปลือง   หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน  ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล 
เพลา ฟิมลกรองแสง ไขควง ประแจ กระจกโคงมน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  และอื่น ๆ ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 7,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน แกสหุงตม, น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามันดีเซล, น้ํามันกาด, 
น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, น้ํามันจารบี, น้ํามันเครื่อง น้ํามันสําหรับเครื่อง
เจาะคอนกรีต และอื่น ๆ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียนภาพ, พูกัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร,
ฟิลม, เมมโมรี่การด, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และอื่น ๆ ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ,
ซีดีรอมไดรฟ และอื่นๆ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ รายจายเพื่อใหไดมา ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุ การใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง   หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพไปใน ระยะเวลาอันสั้น
เชน  บันไดอลูมิเนียม และอื่น ๆ ฯลฯ 
     - เปนไปตาม...1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 74,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา
 จํานวน 1 เครื่อง 
     - โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     - เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา
     - มอเตอร ขนาด 1.5 แรงมา 220 V.AC 
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 122 ลําดับที่ 1
 

ครุภัณฑกอสราง

ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จํานวน 5,500 บาท

     - เพื่อจายเปนคาชุดทดสอบเพื่อหาคาความขนเหลวของคอนกรีต 
จํานวน 1 ชุด 
     โดยรายละเอียดทั่วไป
     - เปนชุดทดสอบเพื่อหาคาความขนเหลวของคอนกรีต 
โดยวิธีหาคาการยุบตัวตามมาตรฐาน ASTM C 143, 
AASHTO T 23, T 119, T 126
    
     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
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แบบหลอคอนกรีต จํานวน 6,500 บาท

     - เพื่อเปนคาจัดหาแบบหลอคอนกรีต จํานวน 1 ชุด
โดยมีลักษณะดังนี้
     - ทรงเหลี่ยม (เหล็ก) 
     - ขนาด 15x15x15 ซม.หนักประมาณ 9-10 กก. 

     โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท

     - เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
     -เปนไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0210.5/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
     2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ 15 มีนาคม 2562
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกําจัดผักตบชวาในแหลงน้ํา
ที่อยูในความรับผิดชอบ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ เชน จางเหมากําจัดผักตบชวา คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาถายเอกสาร คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 97 ลําดับที่ 1
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 235,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2561
     - 2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 112 ลําดับที่ 1     
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาทองถิ่นโดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ เชน
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาปายโครงการ คาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2และ 3)พ.ศ. 2561
     - 2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 112 ลําดับที่ 2     
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลดงมหาวัน จํานวน 60,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบล
ดงมหาวัน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ  เชน
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนในการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 112 ลําดับที่ 3 
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โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีตําบลดงมหาวัน จํานวน 60,000 บาท

     - เพื่อจายเปน คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรี
ตําบลดงมหาวัน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
เชน  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน คาปายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 113 ลําดับที่ 4 

วันที่พิมพ : 10/9/2562  09:31:54 หนา : 81/108



โครงการศูนยประสานงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดตําบลดงมหาวัน จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเปน คาใชจายโครงการศูนยประสานงานพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดตําบลดงมหาวัน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
     - 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
     - 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
     - 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 6) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 113 ลําดับที่ 5  
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โครงการสงเสริมอาชีพ  หมูที่ 6 บานปาตึง จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการสงเสริมอาชีพ หมูที่ 6 บานปาตึง 
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ เชน  คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน คาปายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 95 ลําดับที่ 7  
  

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ หมูที่ 11 บานใหมรองหวาย จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการสงเสริมอาชีพ หมูที่ 11 
บานใหมรองหวาย โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
เชน  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน คาปายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 96 ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง ดําเนินโครงการ
ปองกันและแกไขปัญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563
     - เปนไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
      - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
     - 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
     - 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
     - 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
     - 6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 7) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 113 ลําดับที่ 6  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีปีใหมมง จํานวน 30,000 บาท

        - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงาน
ประเพณีปีใหมมง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
เชน  คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและ
ผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ไดแก 
คาสถานที่จัดงาน  เชน  คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน
เชน เครื่องโปรเจคเตอรเครื่องเสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่น ๆ คาจางเหมาทําความสะอาด  คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน  กระแสไฟฟา น้ําประปา
โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
คาเชาหรือคาบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2561
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 107 ลําดับที่ 16
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุตําบลดงมหาวัน จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุตําบลดงมหาวัน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ เชน  คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและ
ผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ไดแก 
คาสถานที่จัดงาน  เชน  คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน
เชน เครื่องโปรเจคเตอรเครื่องเสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่น ๆ คาจางเหมาทําความสะอาด  คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน  กระแสไฟฟา น้ําประปา
โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
คาเชาหรือคาบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
      - เปนไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 109 ลําดับที่ 19
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โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตําบลดงมหาวัน จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟตําบลดงมหาวัน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการ เชน  คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวม
งานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มคาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ไดแก 
คาสถานที่จัดงาน  เชน  คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน
เชน เครื่องโปรเจคเตอรเครื่องเสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่น ๆ คาจางเหมาทําความสะอาด  คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน  กระแสไฟฟา น้ําประปา
โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
คาเชาหรือคาบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
     - เปนไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา109 ลําดับที่ 20
  

วันที่พิมพ : 10/9/2562  09:31:54 หนา : 87/108



งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง"หกเปงลองฟา ไหวสา
พระธาตุดอยตุง"

จํานวน 5,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการงานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
“หกเปงลองฟา ไหวสาพระธาตดุอยตุง" 
     - เปนไปตาม...1)ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 101 ลําดับที่ 2
    

โครงการงานพอขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย จํานวน 30,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการงานพอขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย
     - เปนไปตาม...1)ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 101 ลําดับที่ 1
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โครงการพิธีสรงน้ําอนุสาวรียพญามังรายมหาราช จํานวน 5,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการพิธีสรงน้ําอนุสาวรียพญามังรายมหาราช
     - เปนไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 102 ลําดับที่ 4
   

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอแหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
     - เปนไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 106 ลําดับที่ 13
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โครงการวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จํานวน 5,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     - เปนไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 105 ลําดับที่ 10
  

โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จํานวน 5,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปน
คาใชจายในการดําเนินโครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
     - เปนไปตาม...1)ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 106 ลําดับที่ 11
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โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 5,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการวันคลายวันสวรรตคพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         
     - เปนไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 105 ลําดับที่ 9
  

โครงการวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จํานวน 5,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการวันคลายวันสวรรคตสมเด็จ
พระศรีนคนทราบรมราชชนนี
     - เปนไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 103 ลําดับที่ 6
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 5,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
     - เปนไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 103 ลําดับที่ 5
  

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 10,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปน
คาใชจายในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     - เปนไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 104 ลําดับที่ 7
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 5,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปน
คาใชจายในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
     - เปนไปตาม...1)ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 107 ลําดับที่ 14
  

โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ

จํานวน 5,000 บาท

     - อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
     - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเปน
คาใชจายในการดําเนินโครงการวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
     - เปนไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 102 ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,070,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,070,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,070,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางศาลาพักศพ  บานปาเลา หมูที่ 3 จํานวน 150,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางศาลาพักศพ  บานปาเลา หมูที่ 3     
     - ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม.  สูง 4.50 ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)  
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 75 ลําดับที่ 63
  

โครงการกอสรางหองน้ํา บริเวณอาคารอเนกประสงค
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน

จํานวน 450,000 บาท

    - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางหองน้ํา บริเวณอาคารอเนกประสงค 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน 
     - ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 7.00 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
42.00 ตร.ม.
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)  
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 93 ลําดับที่ 138
  

โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค บานปงเคียน  หมูที่ 8 จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค 
บานปงเคียน  หมูที่ 8
     - ขนาดกวาง 6.00 ม.  ยาว 14.00 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 84.00 ตร.ม.
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด) 
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 82 ลําดับที่ 94
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โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค บานสันไทรงาม หมูที่ 5 จํานวน 262,400 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค 
บานสันไทรงาม หมูที่ 5  
     - ขนาดกวาง 7.80 ม.  ยาว 19.50 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 152.10 ตร.ม.  
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด) 
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 77 ลําดับที่ 72
  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนถนน คสล.เดิม 
จุดสิ้นสุดสวนนายวิชาญ พิชัยชวง บานใหมรองหวาย หมูที่ 11

จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนถนน 
คสล.เดิม จุดสิ้นสุดสวนนายวิชาญ พิชัยชวง บานใหมรองหวาย 
หมูที่ 11
     - ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว 48.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 192.00 ตร.ม.
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
      - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 87 ลําดับที่ 117
   

โครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนนานายไพบูลย ศิริเมืองจันทร 
จุดสิ้นสุดถนนสี่เลน บานปาตึง หมูที่ 6

จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตน
นานายไพบูลย ศิริเมืองจันทร จุดสิ้นสุดถนนสี่เลน 
บานปาตึง หมูที่ 6 
     - ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 39.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 195.00 ตร.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 79 ลําดับที่ 78
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โครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนนานายไพบูลย ศิริเมืองจันทร 
จุดสิ้นสุดสามแยกขึ้นบานปาตึง บานดอยศิริมงคล หมูที่ 7

จํานวน 120,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนนา
นายไพบูลย  ศิริเมืองจันทร จุดสิ้นสุดสามแยกขึ้นบานปาตึง  
บานดอยศิริมงคล หมูที่ 7 
     - ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 46.00  ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 230.00 ตร.ม.
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 80 ลําดับที่ 85
  

โครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนบานนางบัวคํา ทอนคํา
จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเดิม บานดงมหาวัน หมูที่ 1

จํานวน 115,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนบาน
นางบัวคํา ทอนคํา จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเดิม บานดงมหาวัน หมูที่ 1
     - ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 53.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 212.00 ตร.ม.(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)  
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 71 ลําดับที่ 46
   

โครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนหนองฮาวหินจุดสิ้นสุด 
นานายสุพจน  ไชยปัญหา บานปาตึง หมูที่ 6

จํานวน 142,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนหนองฮาวหิน 
จุดสิ้นสุด นานายสุพจน ไชยปัญหา บานปาตึง หมูที่ 6
     - ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 270.00 ตร.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
    - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 78 ลําดับที่ 77
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โครงการกอสรางถนน คสล. จุดหนาบานนายจําเริญ บัวบาน 
บานดงมหาวัน หมูที่ 1

จํานวน 185,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จุดหนาบาน
นายจําเริญ บัวบาน บานดงมหาวัน หมูที่ 1
     - ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 352.00 ตร.ม.
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 71 ลําดับที่ 47
  

โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาสุสานหมูบาน บานดอยศิริมงคล หมูที่ 7 จํานวน 130,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาสุสานหมูบาน
บานดอยศิริมงคล หมูที่ 7
     - ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 62.00  ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 248.00 ตร.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 80 ลําดับที่ 84
  

โครงการกอสรางถนน คสล.เสนขางวัดปาเลา จุดเริ่มตน
บานนายสุวรรณ ดอนทะนาม จุดสิ้นสุดสวน
นายประสิทธิ์ แกวจันทา บานปาเลา หมูที่ 3

จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล.เสนขางวัดปาเลา 
จุดเริ่มตนบานนายสุวรรณ ดอนทะนาม จุดสิ้นสุดสวน
นายประสิทธิ์ แกวจันทา บานปาเลา หมูที่ 3 
     - ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 300.00 ตร.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 75 ลําดับที่ 64
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โครงการกอสรางถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรทางไปสุสาน
เวียงราชพลี บานปาสักงาม  หมูที่ 9 (โซนเวียงราชพลี)

จํานวน 87,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร  
ทางไปสุสานเวียงราชพลี บานปาสักงาม หมูที่ 9 (โซนเวียงราชพลี) 
    - ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 280.00ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 112.00 ลบ.ม.
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 86 ลําดับที่ 110
  

โครงการกอสรางถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรสายปางยั้ง  จํานวน 2 จุด   บาน
ใหมมหาวัน หมูที่ 12

จํานวน 118,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร
สายปางยั้ง จํานวน 2 จุด บานใหมมหาวัน หมูที่ 12
     - จุดที่ 1 จุดเริ่มตนถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดสวนนางอัญชลี  ไชยลังกา 
ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 435.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 108.75 ลบ.ม.   
    - จุดที่ 2 จุดเริ่มตนนานายกันทา จริยา จุดสิ้นสุดนานายสมบัติ  ปินตา 
ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 180.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 45.00 ลบ.ม.
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 89 ลําดับที่ 122
  

โครงการกอสรางประตูเปิด-ปิด เพื่อระบายน้ํา จุดนานางบรรจง  เกื้อกูล  บาน
ใหมรองหวาย หมูที่ 11

จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางประตูเปิด-ปิด เพื่อระบายน้ํา 
จุดนานางบรรจง  เกื้อกูล  บานใหมรองหวาย หมูที่ 11
ขนาดกวาง 1.00 ม. สูง 0.50 ม.  
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 87 ลําดับที่ 116
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูพรอมฝาปิด  จุดเริ่มตน
บานนายบุญทัน  ดวงชาทม จุดสิ้นสุดทางลําเหมือง บานปงบน หมูที่ 10

จํานวน 230,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
พรอมฝาปิด  จุดเริ่มตนบานนายบุญทัน  ดวงชาทม 
จุดสิ้นสุดทางลําเหมือง บานปงบน  หมูที่ 10
     - ขนาดกวาง0.40ม. ยาว 107.00 ม. ลึก 0.50-0.70 ม.
พรอมฝาปิด 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 86 ลําดับที่ 111
  

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูพรอมฝาปิด  จุดเริ่มตน
บานนางพวน  วงษชาลี จุดสิ้นสุด บานนายสมเพชร  ภูพันธนา  
บานใหมรองหวาย หมูที่ 11

จํานวน 120,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
พรอมฝาปิด  จุดเริ่มตนบานนางพวน  วงษชาลี จุดสิ้นสุด 
บานนายสมเพชร  ภูพันธนา  บานใหมรองหวาย หมูที่ 11
     - ขนาดกวาง 0.40 ม. ยาว 55.00 ม.  ลึก 0.50-0.70 ม.
พรอมฝาปิด 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนาที่ 87 ลําดับที่ 115
  

โครงการขยายไหลถนน คสล. จุดเริ่มตนบานนายสุดใจ บุญภา 
จุดสิ้นสุด บานนางหนู จอมแพง บานรองหวาย  หมูที่ 2

จํานวน 60,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการขยายไหลถนน คสล. จุดเริ่มตน
บานนายสุดใจ บุญภา จุดสิ้นสุด บานนางหนู จอมแพง 
บานรองหวาย  หมูที่ 2   
     - ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาว 121.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 121.00 ตร.ม.
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 73 ลําดับที่ 57
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โครงการขยายไหลถนน คสล.สองขางทาง จุดเริ่มตน 
บานนางสมร สีแสงนันท จุดสิ้นสุดหนองสลาป 
บานรองหวาย หมูที่ 2

จํานวน 220,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการขยายไหลถนน คสล.สองขางทาง 
จุดเริ่มตนบานนางสมร สีแสงนันท จุดสิ้นสุดหนองสลาป 
บานรองหวาย หมูที่ 2 
     - ขนาดกวาง 1.00 ม. สองขางทาง ยาวรวม 427.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 427.00 ตร.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 73 ลําดับที่ 56
  

โครงการขยายไหลถนนคสล.เชื่อมตอถนนสี่เลนเขาหมูบาน จุดเริ่มตนหนาวัดสัน
ติวราราม จุดสิ้นสุดบอประปาบาดาลหมูบาน บานดอยศิริมงคล หมูที่ 7

จํานวน 130,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการขยายไหลถนนคสล.เชื่อมตอถนนสี่เลน
เขาหมูบาน จุดเริ่มตนหนาวัดสันติวราราม จุดสิ้นสุดบอประปาบาดาล
หมูบาน บานดอยศิริมงคล หมูที่ 7
     - ขนาดกวาง 1.25 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 262.50 ตร.ม.  
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 80 ลําดับที่ 82
   

โครงการขุดลอกฝายประชาอาสา  บานใหมมหาวัน หมูที่ 12 จํานวน 132,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการขุดลอกฝายประชาอาสา  
บานใหมมหาวัน หมูที่ 12 
ขนาดปากกวาง 11.00 ม. ยาว 209.00 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 ม.
หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 3,553.00 ลบ.ม.
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 88 ลําดับที่ 121
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โครงการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(ตีเสนจราจร) บริเวณแยกจุดเสี่ยงภายใน
หมูบาน  บานใหมรองหวาย  หมูที่ 11

จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเสนจราจร) 
บริเวณแยกจุดเสี่ยงภายในหมูบาน บานใหมรองหวาย หมูที่ 11
     - ดําเนินการตีเสนจราจรบริเวณแยกจุดเสี่ยงภายในหมูบาน
จํานวน 4 จุด (ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 87 ลําดับที่ 114
   

โครงการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(ตีเสนจราจร) บริเวณแยกจุดเสี่ยงภายใน
หมูบาน บานรองหวาย หมูที่ 2

จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเสนจราจร) 
บริเวณแยกจุดเสี่ยงภายในหมูบาน บานรองหวาย หมูที่ 2 
     - ดําเนินการตีเสนจราจรบริเวณแยกจุดเสี่ยงภายในหมูบาน
จํานวน 4 จุด (ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนาที่ 74 ลําดับที่ 58
    

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย  บานสันไทรงาม  หมูที่ 5 จํานวน 17,600 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บานสันไทรงาม หมูที่ 5
     - ทําการติดตั้งเสียงตามสายเพิ่มจํานวน 2 จุด
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 77 ลําดับที่ 73
  

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บานปงเคียน หมูที่ 8 จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บานปงเคียน หมูที่ 8
     - ทําการติดตั้งเสียงตามสายเพิ่มจํานวน 4 จุด
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 82 ลําดับที่ 93
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โครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรเขาปาชุมชน บานปงเคียน หมูที่ 8 จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรเขาปาชุมชน 
บานปงเคียน หมูที่ 8 
     - ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 1,800.00  ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 6,300.00 ตร.ม.(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 83 ลําดับที่ 95
  

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกทางขึ้นถนนสี่เลน จุดเริ่มตน
นานายสมัคร ไชยปัญหา จุดสิ้นสุดถนนสี่เลน บานปาตึง หมูที่ 6

จํานวน 18,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกทางขึ้นถนนสี่เลน 
จุดเริ่มตนนานายสมัคร ไชยปัญหา จุดสิ้นสุดถนนสี่เลน  
บานปาตึง  หมูที่ 6 
     - ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 24.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 78 ลําดับที่ 76
  

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บานปาสักงาม (โซนเวียงราชพลี) หมูที่ 9 จํานวน 53,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บานปาสักงาม 
(โซนเวียงราชพลี) หมูที่ 9
     - ทําการติดตั้งเสียงตามสายเพิ่มจํานวน 4 จุด
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 85 ลําดับที่ 109
  

วันที่พิมพ : 10/9/2562  09:31:54 หนา : 102/108



โครงการวางทอระบายน้ําคสล. พรอมบอพัก  ซอย 3 บานปาสักงาม หมูที่ 9 จํานวน 150,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการวางทอระบายน้ําคสล. พรอมบอพัก  
ซอย 3 บานปาสักงาม หมูที่ 9 
     - วางทอคสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 55 ทอน  
พรอมบอพัก  และเทคอนกรีตทับหลัง  
(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 84 ลําดับที่ 103
  

โครงการวางทอระบายน้ําคสล. พรอมบอพัก  บานรองหวาย  หมูที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการวางทอระบายน้ําคสล. พรอมบอพัก  
บานรองหวาย  หมูที่ 2 
     - วางทอ คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 66 ทอน
พรอมบอพัก  (ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กําหนด)
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 73 ลําดับที่ 55
  

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จํานวน 450,000 บาท

     - เพื่อดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     - กอสรางปายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(รายละเอียดตามแบบอบต.ดงมหาวันกําหนด) 
พรอมการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ ฯลฯ
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3336
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
     - เปนไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนาที่ 93 ลําดับที่ 142
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษพื้นที่สีเขียว เชน คาพันธุไม คาปาย ฯลฯ เพื่อสงเสริมการปลูกปา
เพื่อลดโลกรอนและเปนการแสดงถึงความจงรักภักดิ์ดี
     -เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
     - 2) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 118 ลําดับที่ 1 
 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,956,947 บาท

งบกลาง รวม 11,956,947 บาท
งบกลาง รวม 11,956,947 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่องคการบริหารสวนตําบล
จะตองจายเพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคม
     -เปนไปตาม...1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท

     - เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยการนําสงเงินสมทบ
เขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
โดยประมาณทั้งปี
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,307,000 บาท

     -เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 
     -เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4
/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
     - 5) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 121 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,872,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ 
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2553
     - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559
    - 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - 5) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 121 ลําดับที่ 2
  

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 120,000 บาท

     - เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร 
     - เปนไปตาม...1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 
และ ขอ 17
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
     - 3) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 121 ลําดับที่ 3   
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สํารองจาย จํานวน 228,647 บาท

     - เพื่อสํารองจาย เปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชน
เปนสวนรวมเทานั้น และในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย 
เปนไปตาม...1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2560
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313. 4
/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
     - 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ําลนตลิ่ง
     - 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
     - 5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
     - 6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2
/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558/ 
     - 7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 
     - 8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
     - 9) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
     - 10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
     - 11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
     - 12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4
/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560  
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 121,500 บาท

     - เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
     - เปนไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 203,300 บาท

     - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจาย
ทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและ
เงินอุดหนุน) 
     - เปนไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.5/2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
  

วันที่พิมพ : 10/9/2562  09:31:54 หนา : 108/108


