
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน

อําเภอ เวียงเชียงรุง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,631,618 บาท

งบบุคลากร รวม 9,470,918 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,951,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา  ทั้งนี้ตั้งแตเดือน 
ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
-เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที2่) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ใหแก 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และ 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท
ทั้งนี้ตั้งแต เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที2่) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,267,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ /รองประธาน
สภาฯ/สมาชิกสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต.
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) เบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ
.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,518,998 บาท
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เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,613,158 บาท

1) สํานักปลัด  ตั้งไว จํานวน  4,223,158 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
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 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
2) กองคลัง  ตั้งไว จํานวน  1,390,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล  สังกัดกองคลัง (กองคลังดําเนินการเบิก
จาย) ดังนี้
- ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง
- ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี
- ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ
- ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
- 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

วันที่พิมพ : 21/9/2563  16:13:10 หนา : 4/121



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 130,000 บาท

1) สํานักปลัด  ตั้งไว จํานวน  108,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
ใหกับของพนักงานสวนตําบล (สํานักปลัดดําเนินการเบิกจาย) 
ดังนี้
-ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงอัตราละ 7,000 บาท/เดือน 
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน
ดานกฎหมาย (พ.ต.ก) ตําแหนงนิติกร
- คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
2) กองคลัง  ตั้งไว จํานวน  22,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
ใหกับของพนักงานสวนตําบล (กองคลังดําเนินการเบิกจาย)
ดังนี้
- คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

1) สํานักปลัด ตั้งไว  จํานวน  168,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง 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 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
2) กองคลัง ตั้งไว จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล 
ตั้งไว 42,000 บาท (กองคลังดําเนินการเบิกจาย) ดังนี้
- ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตราละ 3,500 บาท/เดือน
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 285,000 บาท

1)กองคลัง  ตั้งไว จํานวน  285,000 บาท     
- เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
ที่ปฏิบัติหนาที่ สังกัด กองคลัง (กองคลังดําเนินการเบิกจาย)
ดังนี้
- ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหนง  
ทั้งนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,191,080 บาท

1) สํานักงานปลัด  ตั้งไว จํานวน 841,080 บาท 
(สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจาย)  ดังนี้
(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง  คนสวน จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
จํานวน 1 อัตรา
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง 
เดือน กันยายน 2564
2) กองคลัง ตั้งไว จํานวน 350,000 บาท
 (กองคลัง ดําเนินการเบิกจาย)
(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
จํานวน 1 อัตรา
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง
 เดือน กันยายน 2564
เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 89,760 บาท

1) สํานักปลัด  ตั้งไว จํานวน  77,760 บาท
- เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัด
(สํานักปลัดดําเนินการเบิกจาย) ดังนี้
(1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
(2) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป 
จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง
 เดือนกันยายน 2564
2) กองคลัง  ตั้งไว จํานวน  12,000บาท
- เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง สังกัดกองคลัง
(กองคลังดําเนินการเบิกจาย) ดังนี้
(1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป 
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้  ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
- 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 3,058,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,134,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 650,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก คาตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนอปพร. คาตรวจผลงาน
ของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจ
รายงานและประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงาน
ทางวิชาการของพนักงานผูขอรับการประเมิน คณะกรรมการ
สอบสวน คณะกรรมการสอบความผิดทางละเมิด และ
คาใชจายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ 
- เป็นไปตาม...1) หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ตั้งไว 420,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ
ที่กําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
สังกัด สํานักปลัดอบต.
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(3) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว 200,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง 
คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวย หรือผูที่เกี่ยวของ
ในการเลือกตั้งฯลฯ
- เป็นไปตาม...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

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแก พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ลูกจาง สังกัดสํานักงานปลัด ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  

คาเชาบาน จํานวน 444,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล 
สังกัดสํานักปลัด อบต. ตามสิทธิที่จะไดรับ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
สังกัด สํานักปลัด อบต. ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,205,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

1) คาจางเหมาบริการ จํานวน 350,000  บาท  เพื่อจายเป็น  
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งการ
บริการใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ
 อบต. เชน 
- คาจางเหมาทําความสะอาดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
- คาจางเหมาทําหนาที่คนสวน    
- คาจางเหมาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ    
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําหนาที่ยามรักษาการณ     
- คาจางเหมาตัดหญาหรือกําจัดวัชพืชอื่นๆ สถานที่อัน
เป็นสาธารณะ    
- คาเชาทรัพยสิน  (ยกเวนคาเชาบาน) เชน คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร    
- คาซักฟอก   
- งานกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลและ
การดําเนินการอื่นๆ  ในลักษณะเป็นการจางเหมาบริการ 
- เป็นไปตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจํานวน
15,000 บาท
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ใหตั้งงบประมาณ
ไดไมเกินปีละ 1 % ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดย
ไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงิน
สะสมและเงินที่มีผูอุทิศให โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลพินิจของ
ผูบริหารทองถิ่น จํานวน 35,000 บาท
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาอบต.พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัด 
สํานักปลัดอบต.รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกอบต.ใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนของอบต.โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนา ประชุมตาง ๆ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ของอบต. 
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 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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คาพวงมาลัย ชอดอกไม  พานพุม  และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม พาน
ประดับพุมดอกไม พวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ 
ตามความจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/
ว 1284ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคา
ดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพาน
ประดับพุมดอกไม
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 
11 สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบให
บุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตตําบลดงมหาวัน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลและ
ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนสายหลักในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.ดงมหาวัน เชน ตัดกิ่งไม ตัดหญาบริเวณสองขางทาง
ถนนสายหลัก ฯลฯ 
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.5
/ว4007ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 119 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. คณะผู
บริหาร พนักงานฯและผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา
อบต. คณะผูบริหาร พนักงานฯ  และผูมีสวนเกี่ยวของในการ
พัฒนาทองถิ่นโดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณคาประกาศนียบัตรคาถาย
เอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรมคาใชจายในการติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณตาง ๆ
ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ
คาปายโครงการคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.
2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 120 ลําดับที่ 8
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โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานคุณธรรม เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคาวัสดุ  เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม
คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 119 ลําดับที่ 3

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5 ส.)
องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางาน (5 ส.) องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน
โดยจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน การตก
แตงสถานที่ คาปาย คาอุปกรณ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 120 ลําดับที่ 5
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โครงการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด เชน บัตรเลือกตั้ง 
คาจัดสถานที่ คาจางทําปาย คาพาหนะขนสง คาเชาเตนท/
ฉากกั้น คาบัตรเลือกตั้ง/เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรตัวอยาง 
บัตรทาน หีบบัตร คูหา สายรัด แบบพิมพประจําหนวย  
แบบขีดคะแนน คาวัสดุ อุปกรณ อุปกรณอื่น ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตาม...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) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 120 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

(1) คาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น ๆ
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่น ๆ ที่อยูในความดูแลของสํานักงานปลัดฯ ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  การซอมคอมพิวเตอร
ซอมเครื่องปริ๊นเตอร ซอมแอร ฯลฯ
(2) คาซอมและการบํารุงรักษายานพาหนะ
- เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมและการบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 2 ระดับ  คือ
(2.1) การซอมปกติ คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล
มีอายุการใชงานปกติระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทางใชระหวาง 
60,000 -120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน 
ตั้งไว 50,000 บาท
(2.2) การซอมกลาง คือการซอมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการ
ใชงานครบ 6 ปี หรือระยะทางใชงานครบ 20,000กิโลเมตร 
แลวแตระยะใดถึงกอน ตั้งไว 50,000 บาท
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 408,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ,น้ํายาลบ
คําผิด,หนังสือ,เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัด เกาอี้พลาสติก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงานและอื่น ๆ ฯลฯ    
- เป็นไปตาม...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
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟา, สายไฟฟา, 
หลอดไฟฟา, เข็มขัดรัดสายไฟฟา, สวิตซไฟฟา, ไมโครโฟน, 
ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟาและอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตาม...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
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นเชน ถัง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา กระดาษ
ชําระ น้ํายาทําความสะอาด แปรงชนิดตางๆ ไมกวาด สบู น้ํายา
ดับกลิ่น ผงซักฟอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการให
บริการประชาชน ฯลฯ
- เป็นไปตาม...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
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน ไม ตะปู หินคลุก  ทราย หิน เหล็ก 
ยางแอสฟลท แอสฟลทติกคอนกรีตแบบสําเร็จรูป ปูน สี วัสดุ
ประปา อุปกรณประปาและวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม..1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู
สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง  ไขควง  ประแจ  กระจกโคงมน
สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร กระจก
โคงมน หมูที่ 5 จํานวน 4 จุดหมูที่ 9 จํานวน 4 จุด หมูที่ 11 
จํานวน 2 จุด และอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...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
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 21/9/2563  16:13:10 หนา : 23/121



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน แกสหุงตม, น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามันดีเซล, 
น้ํามันกาด,น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, น้ํามันจารบี, น้ํามันเครื่อง 
และอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลัการจําแนกประเภทรรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562   

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน เคียว, สปริงเกลอร, จอบหมุน, จานพรวน, ปุย, 
ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว, อาหารสัตว, พืชและสัตว,
 วัสดุเพาะชํา และอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมากที่ 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
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน  ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียนภาพ, พูกัน, สี, 
กระดาษเขียนโปสเตอร,ฟิลม, เมมโมรี่การด, แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ และอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม...1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน   แผนหรือจานบันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึก
ขอมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc,Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล,
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,หนวยประมวล
ผล,ฮารดดิสกไดรฟ,ซีดีรอมไดรฟ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...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
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชนมิเตอรไฟฟา, สมอเรือ,ตระแกรงกันสวะ, 
หัวเชื่อมแกส และอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 311,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลดงมหาวัน และคาไฟฟาโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) 
ประจําจุดเสี่ยงในพื้นที่ตําบลดงมหาวัน, คาไฟฟาสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมหาวัน หรือคาไฟฟาตามอาคารสถานที่ในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใชประจําอาคารที่ทําการ หรืออาคาร
สถานที่ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และให
หมายความรวมถึง คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ   เชน  คาเชาเครื่อง 
คาเชาหมายเลข โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย  ซึ่งใชใน
ภารกิจของราชการ ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย
ยากรคาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
 ที่ใชในราชการ ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 46,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน
คาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 87,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อน 4 ฟุต จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตูบานเลื่อน  จํานวน 2 หลัง  หลังละ 6,500 บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
โดยดานบนเป็นกระจก /ลางทึบ ขนาด 121.8 X 45.7 X 183
 ซม.
1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคา ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู ราคา
ตูละ 5,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตาม...1)ใชเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงาน
มาตรฐานงบประมาณสํานักงบประมาณ 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 14,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน 2 ตู ราคา
ตูละ 7,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.มีหูลิ้นชัก
2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตาม...1)ใชเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงาน
มาตรฐานงบประมาณสํานักงบประมาณ 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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เตนผาใบทรงโคง จํานวน 37,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเตนผาใบทรงโคง จํานวน 2 หลัง 
ราคาหลังละ 18,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ขาสูง 2.3 เมตร
1) โดยจัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจาก
ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 

โตะทํางาน จํานวน 6,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโตะทํางาน  จํานวน 1 โตะ  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.แบบ 7 ลิ้นชัก 
2.ขนาด 154X78X75.3 ซม. พรอมกระจกหนาโตะ
1)โดยจัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง พัฒนา
ระบบตาง ๆ 
คาจางสํารวจความพึงพอใจ

จํานวน 15,000 บาท

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง พัฒนาระบบตาง ๆ คาจางสํารวจ
ความพึงพอใจ
- เพื่อจายเป็นคาจางสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งานบริหารงานคลัง รวม 767,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 707,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 321,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด
สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ลูกจางประจํา สังกัด
กองคลัง
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
       

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลังตามสิทธิที่จะไดรับ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา สังกัดกองคลัง ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พศ
. 2541
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
     - 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
     - 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 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
      

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง

จํานวน 10,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ คาถายเอกสาร คาใชจาย
ในดานอิเล็กทรอนิกสคาใชจายตาง ๆ   ที่มีความจําเป็นรวมทั้งคา
จางทําของตาง ๆ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาเชา
ทรัพยสิน  (ยกเวนคาเชาบาน) เชน คาเชาเครื่องถายเอกสารของ
กองคลัง    งานกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวน
ตําบลและการดําเนินการอื่นๆ  ในลักษณะเป็นการจาง
เหมาบริการ 
- เป็นไปตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และลูกจางประจํา ในสังกัดกองคลัง รวมทั้งผู
ที่ไดรับคําสั่งจากนายกอบต.ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ
อบต. โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝึก
อบรม สัมมนา ประชุมตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของอบต. 
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     - 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
       

วันที่พิมพ : 21/9/2563  16:13:10 หนา : 33/121



โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน(ขั้นตอนการสํารวจ
ขอมูลภาคสนาม)   โดยการจางเหมาออกสํารวจที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางจากพื้นที่จริง ในเขตพื้นที่  และนําขอมูลสํารวจภาค
สนาม เขาสูระบบโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
 (LTax GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(LTax3000) ใหถูกตองและเป็นปจจุบัน ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ. 2562 
     - 2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
     - 3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมากที่ 
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่  29  กุมภาพันธ 2551
     - 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว0107  ลงวันที่ 8  มกราคม  2561
     - 5) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวันหนา 120 ลําดับที่ 7
      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑหรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน การซอมคอมพิวเตอร ซอมเครื่อง
ปริ้นเตอร ซอมเครื่องพิมพดีด ฯลฯ 
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 96,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบคํา
ผิด, หนังสือ,เครื่องคิดเลข,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัด,แผนปายตาง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟา, สายไฟฟา, หลอด
ไฟฟา, เข็มขัดรัดสายไฟฟา, สวิตซไฟฟา, ไมโครโฟน, 
ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟาและอื่น ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเชน   ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียน
ภาพ, พูกัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร,ฟิลม, เมมโมรี่การด, แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ปายประชาสัมพันธตาง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ 
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน   แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล(Diskette, Floppy Disk,
 Removable Disk, Compact Disc,Digital Video Disc,
 Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, หนวยประมวลผล, 
ฮารดดิสกไดรฟ,ซีดีรอมไดรฟ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 60,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 22,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู ราคาตู
ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีมือจับชนิดบิด
     - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
     - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
     - เป็นไปตาม...1)ใชเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
มาตรฐานงบประมาณสํานักงบประมาณ 
     - 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

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร ALL In One  สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 Core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน  ไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
     โดยถือปฏิบัติ
     -เป็นไปตาม....1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0210.5/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
     -2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร 
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ  8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ  ตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom
 โดยถือปฏิบัติ
     -เป็นไปตาม....1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0210.5/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
     -2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 17,500 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 7
 เครื่อง ราคาเครื่องละ  2,500  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA  (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
โดยถือปฏิบัติ
     -เป็นไปตาม....1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0210.5/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
     -2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 600,397 บาท

งบดําเนินงาน รวม 268,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 149,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน 
เทศกาลขึ้นปีใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ
-เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0804.5/ว1634 
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
5)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 110 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจายเป็นคาใชจาย เชนใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรมคาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
     3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 110 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชโครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องตน
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2558
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 110 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องตน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชโครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องตน
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม
คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 110 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวปองกันไฟป่า จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แนวปองกันไฟป่า โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
     3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 110 ลําดับที่ 4

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหามลพิษจากหมอกควัน จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหามลพิษจากหมอกควัน เชน ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
เพื่อรณรงคใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยที่
เกิดจากไฟป่า หรือระงับการเผาดวยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็น
การปองกันและแกไขมลพิษจากหมอกควัน และยังชวย
ลดภาวะโลกรอน
-เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 111 ลําดับที่ 5    
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ค่าวัสดุ รวม 119,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน เคียว, สปริงเกอร, จอบหมุน, จานพรวน, ปุย, 
ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว, อาหารสัตว, พืชและสัตว, 
วัสดุเพาะชํา และอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมากที่ 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 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 74,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน เครื่องแบบ , เสื้อ กางเกง ผา , เครื่องหมายยศ
และสังกัด , ถุงเทา ,รองเทา , เข็มขัด , หมวก , ผาผูกคอ , เครื่อง
แตงกายชุดฝึกโขนละคร และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ถังดับเพลิง,ลูกบอล
ดับเพลิง และอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 327,397 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 327,397 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศติดผนัง (ระบบ lnverter) จํานวน 24,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
จํานวน  24,200 บาท
  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู
2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4)ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอน
จากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลวเพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกวา
7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไมเกิน 15 เมตร
8)คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู  4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู  5,500 บาท
(2)ชนิดตูตั้งพื้นขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู  6,000 บาท
(3)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู  3,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑการเกษตร

เลื่อยโซยนต จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเลื่อยโซยนต  จํานวน  1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.เลื่อยโซยนต ประกอบดวยเครื่องจักรกลตนกําลังหรือเครื่อง
ยนต แผนบังคับโซ โซ และชุดเครื่องมือ
2.เครื่องจักรกลตนกําลังหรือเครื่องยนต มีขนาดตนกําลังนอย
กวา 1 แรงมา
3.แผนบังคับโซ พรอมโซ ยาวนอยกวา 12 นิ้ว
1) โดยจัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559 

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ชุดผจญเพลิง จํานวน 93,197 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชุดผจญเพลิง  จํานวน  1 ชุดโดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
1)ชุดดับเพลิงภายในอาคาร เสื้อ – กางเกง ทําจากวัสดุผา 3
 ชั้นNOMEX III A / PTFE / FR Viscose   จํานวน  1  ชุด
2)หมวกผจญเพลิง ไฟสงสวาง 2 ชุด หนากาก 2 ชั้น  จํานวน  1
 ชุด
3)ผาคลุมศรีษะกันความรอน 18 นิ้ว จํานวน 1 ผืน
4)ถึงมือผจญเพลิง – กูภัย จํานวน  1 คู
5)รองเทาผจญเพลิง บูทยาง 15 นิ้ว  จํานวน  1  คู
6)กระเปาสําหรับใสชุดดังเพลิง  จํานวน 1 ใบ
โดยถือปฏิบัติ 
     1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559 

วันที่พิมพ : 21/9/2563  16:13:10 หนา : 50/121



ครุภัณฑอื่น

เครื่องชวยหายใจ (SCBA) จํานวน 198,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องชวยหายใจ SCBA    จํานวน  2 ชุด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.หนากาก (Face piece Assembly Ultra Elite)
2.ชุดอุปกรณควบคุม
อากาศ (Lung Governed Demand Valves)
3.ถังอากาศ (Air Cylinder)
4.ชุดอุปกรณสะพายหลัง (Back Plate And Harness)
1) โดยจัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  27
 มิถุนายน 2559 

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

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อป
พร.) อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) อําเภอ
เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย  ประจําปีงบประมาณ 2564
-เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 111 ลําดับที่ 6
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,902,060 บาท

งบบุคลากร รวม 2,049,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,049,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,495,800 บาท

      (1) เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 843,840 บาท  ดังนี้  
        - ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  
        - ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
        - ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 
     (2) เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล จํานวน 651,960 บาท 
ดังนี้  
         - ตําแหนง ครู จํานวน 2 อัตรา
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวัน 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตั้ง
ไว 42,000 บาท 
     - ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 3,500 บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563
 ถึง เดือน กันยายน 2564                        
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะ พนักงานสวนตําบล ตําแหนง
ครูชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 3,500 บาท/เดือน ทั้ง
นี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน  2564   
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3824ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
     - 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4
/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 391,260 บาท

 (1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทน จํานวน 283,260 บาท    
     - พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)
จํานวน 2 อัตรา ทั้งนี้ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2563 ถึง
เดือน กันยายน 2564 
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทน จํานวน 108,000 บาท
     - พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา ทั้งนี้ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2563 ถึง
เดือน กันยายน 2564   
      - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง รายละเอียดดังนี้
(1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งไว 24,000 บาท ดังนี้
- พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
จํานวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน 
กันยายน 2564
(2) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งไว 12,000 บาท ดังนี้
- พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน  2564
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
- 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 853,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 338,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด
สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองการ
ศึกษาฯ     
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาเชาบาน จํานวน 138,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
การศึกษาฯ ตามสิทธิที่จะไดรับ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลสังกัด กองการศึกษาฯ ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
     - 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
     - 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
     - 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 428,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็ก จํานวน 270,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาจางเหมาพี่เลี้ยงเด็ก จํานวน 3 อัตรา อัตรา 7,500
 บาท/ เดือน
     - เป็นไปตาม...1)หนังสือตามกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
     - 2) ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนตําแหนง
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558
     - 3) มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 18,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 18,000 บาท
     - ปริมาณการถาย 4,000 แผน/เดือน แผนที่ 4,001ขึ้น
ไป อัตราคาบริการแผนละ 0.25 บาท 
     - เป็นไปตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง สังกัด กองการศึกษาฯ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่ง
จากนายกอบต.ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของอบต. โดยจาย
เป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมตางๆ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หนาที่ของอบต. 
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

     - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
     - 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
     - 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีทั้งสิ่งของและคา
แรง ที่อยูในความดูแล สังกัดกองการศึกษาฯ 
     - เป็นไปตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบ
คําผิด, หนังสือ,เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัด เกาอี้พลาสติก และอื่นๆ ฯลฯ
    
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟา, สายไฟฟา, หลอด
ไฟฟา, เข็มขัดรัดสายไฟฟา, สวิตซไฟฟา, ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟาและอื่นๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเชน ถัง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา กระดาษ
ชําระ น้ํายาทําความสะอาดแปรงชนิดตางๆ ไมกวาด สบู น้ํายาดับ
กลิ่น ผงซักฟอก อื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการใหบริการ
ประชาชน ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
     -2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึก
ขอมูล(Ciskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc,Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล, 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, หนวยประมวลผล,
ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...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
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,989,330 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,755,730 บาท
ค่าใช้สอย รวม 576,800 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ ดังนี้ คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่มคา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอรเครื่องเสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด หรือการแขงขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณเงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด
หรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการคามหรสพการแสดงและคา
ใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการออก
อากาศทางวิทยุโทรทัศน คาจางเหมา ทําปายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
     - เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561
     - 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 98 ลําดับที่ 1
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 546,800 บาท

      (1) คาอาหารกลางวัน  จํานวน 392,000 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) สังกัด อบต.ดงมหาวัน
จํานวน 3 แหง จํานวน 245 วัน
       (2) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว) จํานวน 136,000 บาท 
     - เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) สังกัด อบต.ดงมหาวัน จํานวน 3 แหง อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี  กําหนดรายการเป็นคาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการ
ศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 
        (3) คาหนังสือเรียน จํานวน 8,000 บาท
     - เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นคาหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี 
         (4) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 8,000 บาท
     - เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นคาอุปกรณการเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี
          (5) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 12,000 บาท
     - เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นคาเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี
        (6) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 17,200 บาท
     - เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
อัตราคนละ 430 บาท/ปี
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ค่าวัสดุ รวม 1,178,930 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,168,930 บาท

 (1) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 153,300
 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.ดงมหาวัน 
ทั้ง 3 แหง  จํานวน 260 วัน   
     
     (2) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน จํานวน 1,015,630 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม (นม) สําหรับ 
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลดงมหาวัน จํานวน 260 วัน       
     - เป็นไปตาม...1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3824 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
     - 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 99 ลําดับที่ 3
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน ไม  ตะปู  หินคลุก ทราย หิน เหล็ก ยางแอ
สฟลท แอสฟลทติกคอนกรีดแบบสําเร็จรูป ปูน สี วัสดุ
ประปา อุปกรณประปา และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ 
     - เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  

งบเงินอุดหนุน รวม 2,233,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,233,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ดงมหาวัน

จํานวน 2,233,600 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน  อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน จํานวน 2,233,600 บาท
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
     - 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 99 ลําดับที่ 4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 539,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 257,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

(1) คาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่น ตั้งไว 12,000 บาท
- เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิ
ลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจาก
ผูบริหารทองถิ่น
- (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
การเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
- (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว3811ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยอาสาสมัครรบริบาลทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2561
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ค่าใช้สอย รวม 245,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,500 บาท

- คาจางเหมาการสํารวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
(ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น)
- เป็นไปตาม...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 มท0810.5/4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- 6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนมากที่ มท 0810.5/ว 827 ลงวันที่  1 มีนาคม 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 120,000 บาท

     - เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการปองกันโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดงมหา
วัน จํานวน 11 หมูบานเป็นคาดําเนินโครงการ เชน คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย คาน้ํามันเชื้อ
เพลิง คาทรายทีมีฟอส คาน้ํายาเคมีพนกําจัดยุง
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาของสมมนาคุณวิทยากรคา
จางเหมาบริการพนหมอกควัน ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 115 ลําดับที่ 1
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โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่   คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน   และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับ
ผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ 
 ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
คาตอบแทนในการบันทึกขอมูลพื้นฐาน  คาปายโครงการคา
ใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560    
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 117 ลําดับที่ 5    
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โครงการรณรงคอบรมและประชาสัมพันธการขับเคลื่อนอาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก (อถล.)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการรณรงคอบรมและประชาสัมพันธ
การขับเคลื่อนอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.)โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับเชน การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรมคาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
 คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนในการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน คาตอบแทนในการบันทึกขอมูลพื้นฐาน 
คาปายโครงการคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 118 ลําดับที่ 4  
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา โดยเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ เชน คาวัคซีน
พรอมวัสดุอุปกรณในการฉีดวัคซีน ปายโครงการ หรือ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...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) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 115 ลําดับที่ 2    
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โครงการอบรมใหความรูในการบริหารจัดการขยะในหมูบาน จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูในการบริหาร
จัดการขยะในหมูบาน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยว เชน   การ
ตกแตงสถานที่คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตรคาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน คาตอบแทนในการบันทึกขอมูลพื้นฐาน คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 118 ลําดับที่ 3

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

-เพื่อจายเป็น คาเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน 1  เครื่อง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)มีปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2)ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3)กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
-เป็นไปตาม...1)ใชเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งานมาตรฐานงบประมาณสํานักงบประมาณ 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 125 ลําดับที่ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 223,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 223,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตวพาหนะ
ของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจาของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย

จํานวน 3,000 บาท

     - อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงรายเพื่อจายเป็น คาใช
จายโครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและ
แมวที่เป็นสัตวพาหนะของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจา
ของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
    - 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 116 ลําดับที่ 3
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เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

- เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
- เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบานเพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000 บาท 
จํานวน 11 หมูบาน เป็นเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท
- เป็นไปตาม..1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ 0810.5/ว1745ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559
5) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (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
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรี โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ
เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสารคาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 114 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,451,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,282,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,282,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 893,640 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
- ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง
- ตําแหนง  นายชางโยธา
- ตําแหนง  นายชางสํารวจ
- ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ
 ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
    - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
ใหกับของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
- คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง นายชางสํารวจ  จํานวน  1 อัตรา
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายใหพ.ศ. 2559
- 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล  
ตั้งไว 42,000 บาท ดังนี้
- ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  ในอัตราละ 3,500 
บาท/เดือน ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง 
เดือนกันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
- 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 310,560 บาท

     (1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
     (2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปจํานวน 1
 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563
 ถึง เดือน กันยายน 2564
      - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจ
จายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง สังกัด กองชาง 
ดังนี้
(1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ทั้งนี้  ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

วันที่พิมพ : 21/9/2563  16:13:10 หนา : 78/121



งบดําเนินงาน รวม 1,058,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 264,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว  35,000  บาท
- เพื่อจายเป็น คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  
คาตอบแทน คณะกรรมการตรวจงานจาง  ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) - เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 
2561 และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือ
สั่งการใหยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
(2) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
สังกัด กองชาง  ตั้งไว  105,000 บาท
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 104,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัด กอง
ชาง ตามสิทธิที่จะไดรับ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลสังกัด กองชาง ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 514,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของกองชาง

จํานวน 80,000 บาท

- คาจางเหมาบริการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบล สังกัดกองชาง  จํานวน  80,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาจางเหมา
ตัดหญาหรือกําจัดวัชพืชอื่น ๆ อาทิ ผักตบชวา ฯลฯ
 สถานที่อันเป็นสาธารณะ คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน)คาโฆษณาและเผยแพร
คาบริการรถแบ็คโฮรถเกรด รถบดถนน การดัดแปลง
ปรับปรุงตอเติมอาคาร คาบํารุงการตรวจวิเคราะห
น้ําดิบ คาตรวจสอบมาตรฐานน้ําประปาฯลฯ 
- เป็นไปตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
2)หนังสืออําเภอเวียงเชียงรุง ที่ ชร 0023.22/ว1824
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสํารวจ จํานวน 108,000 บาท

     - เพื่อเป็นคาจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสํารวจและปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 1 อัตรา อัตราคาจาง 9,000
  บาท/เดือน
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานไฟฟา จํานวน 108,000 บาท

     - เพื่อเป็นคาจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงานไฟฟาและปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 1 อัตรา อัตราคาจาง 9,000
  บาท/เดือน
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว  18,000  บาท
     - ปริมาณการถาย 4,000 แผน/เดือน แผนที่ 4,001ขึ้น
ไป อัตราคาบริการแผนละ 0.25 บาท 
     - เป็นไปตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแก บุคคลธรรมดา 
หรือเอกชน หรือนิติบุคคล

จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายให
แก บุคคลธรรมดา หรือเอกชน หรือนิติบุคคล 
     - เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางฯ
     - 2) ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.)0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่4 มิถุนายน 2561
     - 3) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาอบต.พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัด 
กองชางรวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกอบต.ใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนของอบต. โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนา 
ประชุมตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของอบต. 
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาใชจายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและอื่นๆ
ที่จําเป็นในการตรวจสอบ แนวเขตและที่ดินที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความดูแล ของกองชาง  
ตั้งไว 110,000 บาท  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
เชน การซอมคอมพิวเตอร ซอมเครื่องปริ๊นเตอร คาจาง
แรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราวในการซอมแซมถนนในพื้นที่อบต.ดงมหาวัน
ซอมแซมอาคาร ฯลฯ
(2) คาซอมและการบํารุงรักษายานพาหนะ
- เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมและการบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 2 ระดับ  ตั้งไว 10,000 บาท
(2.1) การซอมปกติ คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหลมีอายุการใชงานปกติระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทาง
ใชระหวาง 60,000 -120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใด
ถึงกอน 
(2.2) การซอมกลาง คือการซอมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุ
การใชงานครบ 6 ปี หรือระยะทางใชงานครบ 120,000 
กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน 
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายา
ลบคําผิด, หนังสือ,เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัด , แผนปายตางๆ และอื่น ๆ
 ฯลฯ    
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟา, สายไฟฟา,
หลอดไฟฟา, เข็มขัดรัดสายไฟฟา, สวิตซไฟฟา, ไมโครโฟน, 
ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟาและอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตาม...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
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน ไม  ตะปู  หินคลุก  ทราย หิน 
เหล็ก  ยางแอสฟลท  แอสฟลทติกคอนกรีดแบบสําเร็จรูป ปูน
สี วัสดุประปา อุปกรณประปาและวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอต
และสกรู สายไมล เพลา ฟิมลกรองแสง ไขควง ประแจ กระจก
โคงมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  
และอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน แกสหุงตม, น้ํามันเชื้อเพลิง, 
น้ํามันดีเซล, น้ํามันกาด, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, น้ํามันจารบี,
น้ํามันเครื่อง น้ํามันสําหรับเครื่องเจาะคอนกรีต และอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม..1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 111,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 5,600 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
     - เป็นเกาอี้บุนวม มีพนักพิง  
     - ปรับระดับได
     - มีลอเลื่อน 
     - มีที่พักแขน
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไม
มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
     - 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559 
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โตะทํางาน จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโตะทํางาน จํานวน 1 โตะ  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
     - โตะแบบเหล็ก
     - ขนาดความกวางไมนอยกวา 77 ซม.
     - ขนาดความยาวไมนอยกวา 153 ซม.
     - ขนาดความสูงไมนอยกวา 75 ซม. 
โดยถือปฏิบัติ 
1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 

ครุภัณฑกอสราง

เครื่องตัดคอนกรีต รุน 20 นิ้ว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องตัดคอนกรีต รุน 20 นิ้ว 
พรีเมี่ยม จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้    
    - เครื่องตัดคอนกรีต รุน 20 นิ้ว 
    - เครื่องยนตชนิด เบนซิน 9-13 Hp  
    - ขนาดสินคา 610x930x1200 มม.  
    - ขนาดใบตัด(สามารถใชไดกับใบตัดเพชร) 18-20 นิ้ว  
    - น้ําหนักสินคา (ไมรวมเครื่องยนต)  94 กิโลกรัม      
1) จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมมี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วันที่พิมพ : 21/9/2563  16:13:10 หนา : 88/121



ครุภัณฑสํารวจ

ลอวัดระยะทาง จํานวน 12,000 บาท

- ลอวัดระยะทาง อานคาไดละเอียด 10 ซม ควบคุมที่มือจับ 
มีขาตั้งยันพื้นที่ขณะหยุดนิ่งมีเข็มสําหรับชี้จุดเริ่มตนการวัด
พรอมถุงผาสะพายสําหรับเก็บและเดินทาง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โครงสรางของลอทําดวยวัสดุ พสาสติกแข็งขอบวงหุม
ดวยยาง
- ขนาดเสนรอบวงลอ 1.00 เมตร
- ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ 320 มิลลิเมตร
- โครงดามทําดวยวัสดุโลหะพับเก็บไดมีระบบเบรคควบคุม
ที่มือจับพรอมหูหิ้ว
- โครงสรางสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
- มีขาตั้งพักเพื่อความสะดวกในการทํางาน
- มีเข็มชี้จุดเริ่มตนการวัดระยะ
- มีถุงบรรจุลอ
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได  9,999.9 เมตร
- มาตรวัดแสดงผลเป็นหนวยเมตร แสดงคาระยะทางละเอียด
ถึงหนวยเดซิเมตร
- ระบบแสดงระยะ สามารถเซ็ตศูนยได 2 ตําแหนง คือที่สวนบน
ของดามจับ และที่มิเตอร(ระบบแสดงระยะ)
- สามารถวัดระยะไดทั้งระบบเดินหนาและถอย
หลัง                                                              
1)โดยจัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด เนื่องจาก
ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ                                                                   
                                                   
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร All ln One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี
ที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจร
หลักที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวย
ความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
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- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth                                           
-เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0210.5/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  2) 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (lnkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 21,000 บาท

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 ราคา จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งระบบแท็งคหมึกแท 6 สีขนาด A3+ จากโรงงาน
ผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 5,760 x 1,440  dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 15หนาตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีส าหรับกระดาษขนาด  A4 
ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A3+, A3, B4, A4, A5, A6, B5, 16:9 
wide size, Letter, Legal, Half Letter, 
Envelopes#10, DL, C6
, etc                                                                        
                              
1)จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด
เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบ
ประมาณ                                                                   
                                                          
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง 
 โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
     โดยถือปฏิบัติ 
     - 1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5794
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
     - 2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 ณ 12 พฤษภาคม 2563    

งานไฟฟ้าถนน รวม 125,000 บาท
งบลงทุน รวม 125,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 125,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บานป่าสักงาม หมูที่ 9 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงเสียงตามสาย บานป่าสักงาม หมูที่ 9
 (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1)แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนา 28 ลําดับที่ 36

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมูบานดงมหาวัน หมูที่ 1 จํานวน 47,000 บาท

-เพื่อดําเนินการปรับปรุงเสียงตามสายหมูบานดงมหาวัน หมูที่ 1
 (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2563 หนา 19 ลําดับที่ 4

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาว บานใหมรองหวาย หมูที่ 11 จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อดําเนินการปรับปรุงหอกระจายขาว บานใหมรองหวาย  (ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวัน  กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หนา 30 ลําดับที่ 45
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2561
2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 112 ลําดับที่ 1     

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นโดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ เชนคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3)พ.ศ. 2561
2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 112 ลําดับที่ 2     
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลดงมหาวัน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบล
ดงมหาวัน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
เชนคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตรคาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
อบรมคาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆในการ
ฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรมคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหารคาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 112 ลําดับที่ 3 

โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีตําบลดงมหาวัน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรี
ตําบลดงมหาวัน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการเชน  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศ
นียบัตรคาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารคาตอบแทนในการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 113 ลําดับที่ 4 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัด
เชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง ดําเนิน
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอเวียงเชียงรุง
จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2564
- เป็นไปตาม...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 วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
7) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 113 ลําดับที่ 6  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลดงมหาวัน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตําบลดงมหาวัน จํานวน 11 หมูบาน โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้ คาชุดกีฬา คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอ
ฮอลล คาใชจายอื่น ไดแก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน  
คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทน
เจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัด
ทําปายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการ
แขงขันเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อ
มอบใหผูชนะการแขงขัน คาใชจายอื่นๆ เชน การจัดพิธีเปิด-ปิด
การแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน  
      -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2565
 หนา 109 ลําดับที่ 18)
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โครงการสงเสริมทักษะดานกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายใน โครงการสงเสริมทักษะดานกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ ดังนี้ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลลคาใชจายอื่น ไดแก คาเชาหรือ
คาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจําสนาม คาตอบแทน เจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําปายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและ
หรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ    คาโลหรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขันเพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบใหผูชนะการแขงขัน คาใช
จายอื่นๆ เชน  การจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันกีฬาริ้วขบวน กีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ  คาใชจายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ไดแก คาสถานที่จัดงาน  เชน  คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคา
รื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที คาใชจาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการ
ตกแตง จัดสถานที่คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ  คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
      -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2565
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หนา 36 ลําดับที่ 2)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีปีใหมมง จํานวน 30,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงาน 
ประเพณีปีใหมมง โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวม
งานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คา
อาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
และ เกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอนเชน เครื่องโปรเจคเตอรเครื่อง
เสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของคาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561
     - 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 107 ลําดับที่ 16
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โครงการจัดงานสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียน จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีทอดเทียน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการ เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา 
คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่มคา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก 
คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคา
ติดตั้งและคารื้อถอนเชน เครื่องโปรเจคเตอรเครื่องเสียง
เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา 
น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่นๆ
 ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลา
ที่จัดงานคาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/
ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
     - 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563) ของอบต.ดงมหาวัน หนา 36 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุตําบลดงมหา
วัน

จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุตําบลดงมหาวัน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยว
กับการดําเนินโครงการ เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่
เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอรเครื่อง
เสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
      - เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561
     - 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 109 ลําดับที่ 19
      

วันที่พิมพ : 21/9/2563  16:13:10 หนา : 100/121



โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตําบลดงมหา
วัน

จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟตําบลดงมหาวัน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ
การ ดําเนินโครงการ เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่
เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยว กับสถานที่และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอรเครื่อง
เสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรือ อื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561
     - 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา109 ลําดับที่ 20
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โครงการอบรมปฏิบัติธรรมประจําปีตําบลดงมหาวัน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมปฏิบัติธรรม
ประจําปี ตําบลดงมหาวัน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาใชจายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรมคากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คายานพาหนะ  คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...-1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
-2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
-3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 ของอบต.ดงมหาวัน หนา 36 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง"หกเป็ง
ลองฟาไหวสาพระธาตุดอยตุง"

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการงานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง “หกเป็งลองฟา ไหวสาพระธาตดุอยตุง" 
-เป็นไปตาม..1)ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 101 ลําดับที่ 2
    

โครงการงานพอขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย จํานวน 50,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการงานพอขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย
- เป็นไปตาม..1)ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 101 ลําดับที่ 1
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โครงการพิธีสรงน้ําอนุสาวรียพญามังรายมหาราช จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการพิธีสรงน้ําอนุสาวรียพญามังรายมหาราช
- เป็นไปตาม..1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
.2563
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 102 ลําดับที่ 4
   

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอแหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
- เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
.2563
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่
 24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 106 ลําดับที่ 13
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โครงการวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี

จํานวน 5,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
- เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็น
คาใชจายในการดําเนินโครงการวันคลายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
.2563
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 105 ลําดับที่ 10
  

โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็น
คาใชจายในการดําเนินโครงการวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
- เป็นไปตาม...1)ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 106 ลําดับที่ 11
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โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการวันคลายวันสวรรตคพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร         
- เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 105 ลําดับที่ 9
  

โครงการวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
- เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
.2563
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 103 ลําดับที่ 6
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว
- เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
.2563
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 103 ลําดับที่ 5
  

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็น
คาใชจายในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง
- เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 104 ลําดับที่ 7
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็น
คาใชจายในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
- เป็นไปตาม...1)ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 107 ลําดับที่ 14
  

โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็น
คาใชจายในการดําเนินโครงการวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ
- เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ
.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของอบต.ดงมหาวัน หนา 102 ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,895,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,895,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,895,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางศาลาพักญาติ บานรองหวาย หมูที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางศาลาพักญาติ  ขนาดกวาง 6.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 48.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 21 ลําดับที่ 10

โครงการตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.ดงมหาวัน จํานวน 750,000 บาท

-เพื่อดําเนินการตอเติมอาคาร อบต.ดงมหาวัน  ขนาดกวาง 4.50
 ม.  ยาว 26.50 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 119.25 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
หนา 93 ลําดับที่ 140

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางกําแพงกั้นหนองประปาหมูบาน บานดงมหาวัน หมู
ที่ 1

จํานวน 177,000 บาท

-เพื่อดําเนินโครงการกอสรางกําแพงกั้นหนองประปา
หมูบาน  ผนังกวาง 0.20 เมตร ผนังสูง 1.50 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)     
-เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561- 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หนา 18 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณทางขึ้นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางถนน คสล. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
กวาง 4.00 ม.  ยาว 47.00 ม.  หนา  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 188.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน  กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 17 ลําดับที่ 20

โครงการกอสรางถนน คสล. เริ่มตนบานนายเฉลิม ถึงที่นายประสงค 
สุทธชัย บานสันไทรงาม หมูที่ 5

จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนบานนายเฉลิม  
สุทธชัย  ขนาดกวาง 3.00 ม.  ยาว 105.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 315.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 14 ลําดับที่ 6

โครงการกอสรางถนน คสล. เริ่มตนสวนนายวิชาญ  พิชัยชวง ถึงที่ดิน
นายชัยอนันต  ดวงทับจัน บานใหมรองหวาย หมูที่ 11

จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว  43.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
172.00 ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม..1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 17 ลําดับที่ 17

โครงการกอสรางถนน คสล. เริ่มตนสวนผูชวยเดชศรี คํามูล ถึง
ประปาหมูบาน บานใหมรองหวาย หมูที่ 11

จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางถนน คสล. เริ่มตนสวนผูชวยเดชศรี  
คํามูล ถึงประปาหมูบาน บานใหมรองหวาย  ขนาดกวาง 4.00 ม. 
ยาว 43.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 172.00 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน  กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 17 ลําดับที่ 18
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โครงการกอสรางถนน คสล. เริ่มบานนางถิน อนรรครัตน ถึงประปา
หมูบาน บานป่าสักงาม หมูที่ 9

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางถนน คสล. เริ่มตนบานนางถิน 
อนรรครัตน  ถึงประปาหมูบาน  ขนาดกวาง 4.00 ม.  
ยาว 57.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
228.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม..1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1  หนา 16 ลําดับที่ 14

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มตนบานนางกอง 
บานป่าเลา หมูที่ 3

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตน
บานนายลําเพลิน  พูนเพิ่ม จุดสิ้นสุด บานนายสุรินทร  
ผาบจันสิงห  ขนาดกวาง 3.00 ม.  ยาว 40.00 ม.
หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 120.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หนา 75 ลําดับที่ 66

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปงเคียน หมูที่ 8 จุด
เริ่มตนบาน
นายทองแดง  นนทภา ไปทางบานนางประยูร  สวัสดิ์นที

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปงเคียน
หมูที่ 8  จุดเริ่มตนบานนายทองแดง นนทภา  ไปทางบาน
นางประยูร  สวัสดิ์นที ขนาดกวาง 4.00 ม.  ยาว 67.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 268.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน  กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
หนา 83 ลําดับที่ 98
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่าเลา หมูที่ 3 จุดเริ่ม
ตนบานนายเสมือน

จํานวน 78,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดเริ่มตนบานนายทองพูล  สัตยธรรม  จุดสิ้นสุด 
นายมะทุรินทร สัตยธรรม  ขนาดกวาง 5.00 ม.  
ยาว  30.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 150.00 ตร.ม.
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หนา 76 ลําดับที่ 69

โครงการกอสรางถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บานปงเคียน หมูที่ 8 
จุดเริ่มตนหนองแคหาง ไปทางคันพนังแมน้ํากก

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร เสนป่า
ชุมชน  จุดเริ่มตนหนองแคหางไปทางคันพนังแมน้ํากก 
ต.ดงมหาวัน  อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย  กวาง 4.00 ม. 
ยาว 520.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 208.00 ลูกบาศกเมตร 
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
หนา 84 ลําดับที่ 102

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู พรอมฝาปิด บานใหม
มหาวัน หมูที่ 12 จุดเริ่มตนหนา รพ.สต.บานดงมหาวัน ไปทางหนา 
รร.อนุบาลดงมหาวัน

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู พรอม
ฝาปิด บานใหมมหาวัน ขนาดกวาง 0.40 ม. ยาว 138.00 ม.
ลึก 0.50 – 0.70 ม. พรอมฝาปิด
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
หนา 89 ลําดับที่ 123
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู พรอมฝาปิด บานรอง
หวาย หมูที่ 2 จุดเริ่มตนบานนางสมร  แสงสีนัน  ไปทางบานนาย
สวัสดิ์  แกวสาทร

จํานวน 155,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําตัวยู พรอมฝาปิด 
ขนาดกวาง 0.40 ม.  ยาว 71.00 ม.  ลึก 0.50-0.70 ม. 
พรอมฝาปิด (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 74 ลําดับที่ 59

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู พรอมฝาปิด บานรอง
หวาย หมูที่ 2 จุดเริ่มตนบานพระสัญญา เกตุละคร ไปทางบานนาย
สมบัติ แกวสาทร

จํานวน 155,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําตัวยู พรอมฝาปิด 
ขนาดกวาง 0.40 ม.  ยาว 71.00 ม.  ลึก 0.50-0.70 ม.  
พรอมฝาปิด (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม..1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 74 ลําดับที่ 61

โครงการกอสรางรางระบายน้ําตัววี เริ่มตนบานนายเมตร กาละกุล 
ถึงบานนางใบ เหลาแสงศรี บานใหมรองหวาย หมูที่ 11

จํานวน 52,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําตัววี  เริ่มตนบาน
นายเมตร กาละกุล ถึงบานนางทองใบ  เหลาแสงศรี 
ขนาดกวาง  0.80 ม.  ลึก  0.30 ม.  ยาว 95.00 ม.
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 30 ลําดับที่ 43
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู พรอมฝาปิด เริ่มตนบานนาย
ทองมวน มะลัยโย สิ้นสุดบานนางพลอย  สุทธิประภา บานปงบน หมู
ที่ 10

จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ขนาดกวาง
0.40 ม. ยาว 128.00 ม.  ลึก 0.50 – 0.70 ม.  พรอมฝาปิด 
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 29 ลําดับที่ 42

โครงการขยายไหลถนนบานป่าตึง หมูที่ 6 จุดเริ่มตนบานนายชัยรัตน จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อดําเนินการขยายไหลทางถนนบานป่าตึง 
หมูที่ 6 จุดเริ่มตนบานนายชัยรัตน  จันทรักษ  
จุดสิ้นสุด นายบรรจง ดวงศิลธรรม  กวาง 1.00 ม. 
สองขางทาง ยาว 590.00 ม.  หนา 0.15 ม.  
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 590.00 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หนา 80 ลําดับที่ 83

โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานดงมหาวัน หมูที่ 1 จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อดําเนินการซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานดงมหาวัน 
หมูที่ 1 (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หนา 19 ลําดับที่ 3
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โครงการถมไหลทางถนนหินคลุก บานปงเคียน หมูที่ 8 จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อดําเนินการถมไหลทางถนนหินคลุก บานปงเคียน  จุดเริ่มตน
หนองแคหาง ไปทางคันพนังกันแมน้ํากก ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย กวาง 0.50 ม.  ยาว 470.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก  ไมนอยกวา 35.25 
ลูกบาศกเมตร  (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 27 ลําดับที่ 34

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรเสนป่าชุมชน บานป่า
เลา หมูที่ 3

จํานวน 162,000 บาท

-เพื่อดําเนินการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร 
เสนป่าชุมชน  กวาง 4.00 ม.  ยาว 1,300 ม.  หนาเฉลี่ย
0.10 ม.  ลงหินคลุกไมนอยกวา 180 ลูกบาศกเมตร 
พรอมบดอัดทับ
-เป็นไปตาม..1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
หนา 76 ลําดับที่ 67

โครงการปรับปรุงระบบประปา บานสันไทรงาม หมูที่ 5 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
บานสันไทรงาม (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน  กําหนด)
-เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 23 ลําดับที่ 19

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานดอยศิริมงคล หมูที่ 7 จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานดอย
ศิริมงคล  หมูที่ 7 (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 26 ลําดับที่ 30
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานใหมรองหวายหมูที่ 11 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานใหม
รองหวาย  (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 30 ลําดับที่ 44

โครงการวางทอ PVC จากสระนายปราโมทย ถึงบานสันไทรงาม หมู
ที่ 5

จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อดําเนินการวางทอ PVC จากสระนายปราโมทย ถึงบาน
สันไทรงาม (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 23 ลําดับที่ 18

โครงการวางทอน้ําทิ้งจากบอน้ําเสียประปาหมูบาน สิ้นสุดนานายกอง
คํา  นัยติ๊บ บานดงมหาวัน หมูที่ 1

จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อดําเนินการวางทอน้ําทิ้งจากบอน้ําเสียประปาหมูบาน
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)
-เป็นไปตาม...1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หนา 18 ลําดับที่ 1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท

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

โครงการพัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศูนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือคาใชจายอื่นๆ ที่มีความจําเป็นใน
การดําเนินโครงการฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับ
ที่ 1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,102,995 บาท

งบกลาง รวม 13,102,995 บาท
งบกลาง รวม 13,102,995 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่องคการบริหารสวน
ตําบลจะตองจายเพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคม
     -เป็นไปตาม...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. ดวนที่สุดที่มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยการนําสงเงินสมทบ
เขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
โดยประมาณทั้งปี
     - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,459,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 
-เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3
/ว 118ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4
/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
5) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 121 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,843,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ 
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 2076ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
5) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 121 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร 
- เป็นไปตาม...1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 2076ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 121 ลําดับที่ 3   

วันที่พิมพ : 21/9/2563  16:13:11 หนา : 119/121



สํารองจาย จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปญหาความเดือนรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น และในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย 
เป็นไปตาม...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 น้ําป่าไหลหลาก และน้ําลนตลิ่ง
- 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559 
- 5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ 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 ดวนที่สุดที่ มท 
0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
- 9) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3358ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
- 10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
- 11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
0684ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
- 12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/
ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560  
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 121,095 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ตั้ง งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกอง
ทุน พ.ศ. 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 222,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 
โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจายทั่วไป
(ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
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