
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน

อําเภอเวียงเชียงรุง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,768,849 บาท
งบกลาง รวม 14,768,849 บาท

งบกลาง รวม 14,768,849 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 131,385 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณี
นายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่องคการ
บริหารสวนตําบลจะตองจายเพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคม
-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. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 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 11,503,200 บาท

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

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,275,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ 
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2553
     - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2559
    - 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - 5) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 121 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

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

เงินสํารองจาย จํานวน 250,000 บาท
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1) เพื่อสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได เชน 
การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดิน
ถลม ภัยแลง วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นตน
2) การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5
3) การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุม
โรคไขเลือดออกเป็นตน ฯลฯ
เป็นไปตาม...1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 พ.ศ. 2550
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559 
- 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- 6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
- 7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
- 8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- 9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
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2) เพื่อสํารองจาย เป็นรายจายเพื่อใหความชวยเหลือประชาชน
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึง ดานการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการใหความชวยเหลือประชา
ชนดานเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหแกประชาชนหรือเกษตรผูมี
รายไดนอยที่ไดรับความเดือนรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตน
เองไดในการดํารงชีพเพื่อใหสามารถเขาถึงปัจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคมเป็นไปตาม...1) ระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม 
-2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะห
ผูป่วยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560
-3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
-4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
-5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 
7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
-7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว7798 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 429,980 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอย
ละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  
ตามงบประมาณรายจายทั่วไป
 (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/
เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ ว 3466      ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 
- 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.5/2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 114,084 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,269,172 บาท

งบบุคลากร รวม 5,466,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,143,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565
     - เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2)
พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2)
พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ใหแก 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และ 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2)
พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท
ทั้งนี้ตั้งแต เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,459,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ
/สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต.
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่2)
พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,322,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,660,520 บาท

1) สํานักปลัด  ตั้งไว จํานวน  2,660,520 บาท
     -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
     - ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     - ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     - ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 
     - ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล
     - ตําแหนง  นิติกร
     - ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป
     - ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - 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 ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

1) สํานักปลัด  ตั้งไว จํานวน  84,000 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
ใหกับของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
     -ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนง อัตราละ 7,000 บาท/เดือน 
     - เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน
กฎหมาย (พ.ต.ก) ตําแหนงนิติกร
     - คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปก
ครองสวนทองถิ่นอาจจายใหพ.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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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล 
ตั้งไว 168,000 บาท (สํานักปลัดดําเนินการเบิกจาย) ดังนี้
     - ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราละ 
7,000 บาท/เดือน
     - ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราละ 
3,500 บาท/เดือน
     - ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ในอัตราละ 3,500 บาท/เดือน
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - 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
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 362,280 บาท

 สํานักปลัด  ตั้งไว จํานวน 362,280 บาท 
(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  คนงานทั่วไป            จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง  นักการ                      จํานวน 1 อัตรา
      ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 
ถึง เดือน กันยายน 2565
      - 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 ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,060 บาท

สํานักปลัด  ตั้งไว จํานวน  48,060 บาท
     - เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 
(1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     (2) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  คนงานทั่วไป            จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง  นักการ                      จํานวน 1 อัตรา
     ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 
ถึง เดือนกันยายน 2565
     - 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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งบดําเนินงาน รวม 2,745,892 บาท
ค่าตอบแทน รวม 832,892 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 504,892 บาท

     (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 30,000 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง  คาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแก อปพร. 
คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการของพนักงานผูขอรับการประเมิน คณะกรรม
การสอบสวน คณะกรรมการสอบความผิดทางละเมิด และคาใช
จายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ 
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
     (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตั้งไว 274,892 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่
กําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจาย
อื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     (3) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว 200,000 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบ
แทนคณะกรรมการประจําหนวย หรือผูที่เกี่ยวของในการ
เลือกตั้งฯลฯ
     - 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 สังกัดสํานักปลัด ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559  

คาเชาบาน จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัด สํานัก
ปลัด อบต. ตามสิทธิที่จะไดรับ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
สังกัด สํานักปลัด อบต. 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
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
     - 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,070,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 365,000 บาท

1) คาจางเหมาบริการ    จํานวน  365,000  บาท    
       เพื่อจายเป็น  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อใหได
มาซึ่งการบริการใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ของ อบต. เชน 
- คาจางเหมาทําความสะอาดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
- คาจางเหมาทําหนาที่คนสวน    
- คาจางเหมาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ    
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําหนาที่ยามรักษาการณ     
- คาจางเหมาตัดหญาหรือกําจัดวัชพืชอื่นๆ สถานที่อันเป็น
สาธารณะ    
- คาเชาทรัพยสิน  (ยกเวนคาเชาบาน) เชน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร    
- คาซักฟอก   
- งานกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล
และการดําเนินการอื่นๆ  ในลักษณะเป็นการจางเหมาบริการ 
- เป็นไปตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
2) คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและหรือ
สิ่งกอสราง พัฒนาระบบตาง ๆ คาจางสํารวจความพึงพอใจ
     - เพื่อจายเป็นคาจางสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล 
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 15,000 บาท
     - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ใหตั้งงบ
ประมาณไดไมเกินปีละ 1 % ของรายไดจริงของปีงบประมาณ
ที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู
เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและประหยัด
 (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลพินิจของ
ผูบริหารทองถิ่น จํานวน 35,000 บาท
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาอบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัด สํานักปลัด
อบต.รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายก อบต.ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนของ อบต. โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียม ในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่
ของ อบต. 
     - 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
     

คาพวงมาลา ชอดอกไม พานพุม และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
พานประดับพุมดอกไม พวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ 
ตามความจําเป็น ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407
/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคา
ดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับ
พุมดอกไม
     - 2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 
11 สิงหาคม 2530   เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบให
บุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนา ประชุมตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตาม..1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557

โครงการจัดทํารายงานผลการปฎิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน
โดยจายเป็น คาป้ายประกาศ คาวัสดุ อุปกรณ สื่อประชาสัมพันธ 
เชน แผนพับโปสเตอร ซีดี หรือ สิ่งพิมพตาง ๆ เป็นตน รวมถึง
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2
/ว3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550
     - 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 119 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. คณะผู
บริหาร พนักงานฯและผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิก
สภา อบต.คณะผูบริหาร พนักงานฯ  และผูมีสวนเกี่ยวของใน
การพัฒนาทองถิ่น โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช  
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาใชจายในการติดตอ
สื่อสารคาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงานคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนา
คุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 คาใช
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคาวัสดุ  เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพคาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรมคากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนา
คุณวิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 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

- เพื่อจายเป็นโครงการพัฒนา และปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู 
นาทํางาน (5 ส.) องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน
โดยจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน การตกแตง
สถานที่คาป้าย คาอุปกรณ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 5
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โครงการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด เชน 
บัตรเลือกตั้ง คาจัดสถานที่ คาจางทําป้าย คาพาหนะ
ขนสง คาเชาเตนท/ฉากกั้น คาบัตรเลือกตั้ง/เครื่องลง
คะแนนเลือกตั้ง บัตรตัวอยาง บัตรทาน หีบบัตร คูหา 
สายรัด แบบพิมพประจําหนวย แบบขีดคะแนน คาวัสดุ
อุปกรณ อุปกรณอื่น ที่เกี่ยวของในการดําเนินการ  
เลือกตั้ง 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) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 120 ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมใหความรูในการป้องกันผลประโยชนทับซอนและ
มาตรการป้องกันการทุจริต

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นโครงการอบรมใหความรู ในการป้องกันผล
ประโยชนทับซอนและมาตรการป้องกันการทุจริต โดยจาย
เป็นคาใชจาย  เชน การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจาย
ในพิธีเปิด   และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหารคายานพาหนะ
คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 6)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

(1) คาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น ๆ
     - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความดูแลของสํานักปลัดฯ ตั้งไว 
50,000 บาท เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน การ
ซอมคอมพิวเตอร ซอมเครื่องปริ๊นเตอร ซอมแอร ฯลฯ
     (2) คาซอมและการบํารุงรักษายานพาหนะ
     - เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมและการบํารุงรักษายาน
พาหนะ 2 ระดับ  คือ
     (2.1) การซอมปกติ คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหลมีอายุการใชงานปกติระหวาง 4-6 ปี หรือระยะทาง
ใชระหวาง 60,000 - 120,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึง
กอน ตั้งไว 50,000 บาท
     (2.2) การซอมกลาง คือการซอมบํารุงยานพาหนะที่มี
อายุการใชงานครบ 6 ปี หรือระยะทางใชงานครบ 120,000
กิโลเมตร แลวแตระยะใด ถึงกอน ตั้งไว 50,000 บาท
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 503,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายา
ลบคําผิด, หนังสือ,เครื่องคิดเลข,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, 
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัด เกาอี้พลาสติกน้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงานและอื่น 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/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, 
หลอดไฟฟ้า, เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, สวิตซไฟฟ้า, ไมโครโฟน,
ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟ้าและอื่น ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประ
มาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน ถัง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา กระดาษชําระ 
น้ํายาทําความสะอาดแปรงชนิดตางๆ ไมกวาด สบู น้ํายาดับกลิ่น
ผงซักฟอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการใหบริการ
ประชาชน 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/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน ไม  ตะปู  หินคลุก  ทราย 
หิน เหล็ก ยางแอสฟัลท แอสฟัลทติกคอนกรีตแบบสําเร็จรูป
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/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู 
สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ไขควง  ประแจ  กระจกโคงมน 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร กระจก
โคงมน หมูที่ 5 จํานวน 4 จุด หมูที่ 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/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แกสหุงตม, น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามัน
ดีเซล, น้ํามันกาด,น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, น้ํามันจารบี, น้ํามัน
เครื่อง 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/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน เคียว, สปริงเกลอร,จอบหมุน,จานพรวน,ปุ๋ย, ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว, อาหารสัตว, พืชและสัตว,
วัสดุเพาะชําและอื่น ๆ ฯลฯ
     - เป็นไปตาม..1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกลอง,ขาตั้งเขียน
ภาพ,พูกัน,สี, กระดาษ
เขียนโปสเตอร, ฟิลม, เมมโมรี่การด, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
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/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล, อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล, ตลับผง
หมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,หนวยประมวลผล,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/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน มิเตอรไฟฟ้า, สมอเรือ, ตระแกรงกันสวะ, หัว
เชื่อมแกส และอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณฯ 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/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใชประจําอาคารที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลดงมหาวัน และคาไฟฟ้าโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) 
ประจําจุดเสี่ยงในพื้นที่ตําบลดงมหาวัน,คาไฟฟ้าสาธารณ (ไฟกิ่ง)
ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวันหรือคา
ไฟฟ้าตามอาคารสถานที่ในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมหาวัน
     - เป็นไปตาม..1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใชประจําอาคารที่ทําการ หรือ
อาคารสถานที่ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมหาวัน
เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ   เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชา
หมายเลขโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย  ซึ่งใชในภารกิจของ
ราชการ ฯลฯ
เป็นไปตาม ...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา 
ไปรษณียยากรคาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ที่ใชในราชการ ฯลฯ
เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ
(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 56,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี จํานวน 51,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคารถจักรยานยนตขนาด110ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ
จํานวน 1 คัน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาดซีซี 
ที่กําหนดไว
2)ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและ คาจดทะเบียน
3)การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมี คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1)โดยจัดหาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จอโปรเจคเตอรแบบขาตั้ง ขนาด 120 นิ้ว จํานวน 4,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจอโปรเจคเตอรแบบขาตั้ง ขนาด 120 นิ้ว
1)โดยจัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตาม   ทองตลาด เนื่องจากไมมี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 490,840 บาท
งบบุคลากร รวม 416,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 416,160 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
- ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - 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   

งบดําเนินงาน รวม 74,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,680 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 34,680 บาท

 (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตั้งไว 34,680 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด
สําหรับพนักงานสวนตําบล
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะได
รับ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

งานบริหารงานคลัง รวม 2,738,609 บาท
งบบุคลากร รวม 2,136,809 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,136,809 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,398,809 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลัง  ดังนี้
     - ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง
     - ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี
     - ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ
     - ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได
     - ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - 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 ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 26,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
     - ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
     - ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565
     - 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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบล ตั้ง
ไว 42,000 บาท  ดังนี้
     - ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตราละ 3,500
 บาท/เดือน
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - 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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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 298,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงคา
จางที่ปฏิบัติหนาที่ สังกัดกองคลัง
ดังนี้
     - ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน 1 ตําแหนง
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - 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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 360,000 บาท

     (1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตรา
     (2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 1
 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  คนงาน  จํานวน 1 อัตรา
     ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564
 ถึง เดือน กันยายน 2565
             - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
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 ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

     - เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  ดังนี้
     (1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  คนงาน   จํานวน 1 อัตรา
     ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - 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

งบดําเนินงาน รวม 509,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 303,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 187,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด
สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ลูกจางประจํา สังกัด
กองคลัง
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัด
กองคลังตามสิทธิที่จะไดรับ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา สังกัดกองคลัง ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
     -3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
     - 4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
     - 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
     - 6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง

จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ คาถายเอกสาร คาใชจาย
ในดานอิเล็กทรอนิกสคาใชจายตาง ๆ   ที่มีความจําเป็นรวมทั้งคา
จางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางทําของตาง ๆ เป็นตน ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562
       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง และลูกจางประจํา ในสังกัดกองคลัง รวมทั้งผูที่
ไดรับคําสั่งจากนายกอบต. ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ 
อบต. โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ขององค
การบริหารสวนตําบล 
     - เป็นไปตาม..1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559
     - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนา ประชุมตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตาม..1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  โดยการสํารวจพื้นที่จริงและ
ตรวจสอบแนวเขตการปกครอง เชน  จางเหมาสํารวจที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางเพื่อใหทราบขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสรางในเขต
พื้นที่   และปรับปรุงขอมูลที่ดินในแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินและการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บราย
ได เชน การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามที่กฎหมายกําหนดฯลฯ  
     - เป็นไปตาม...1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. 2562 
    - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
    -3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
    -4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
   - 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
   - 6) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวันหนา 120 ลําดับที่ 7
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน การซอมคอมพิวเตอร ซอมเครื่อง
ปริ้นเตอร ซอมเครื่องพิมพดีด ฯลฯ 
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0746ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      

ค่าวัสดุ รวม 96,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบคํา
ผิด, หนังสือ,เครื่องคิดเลข,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัด,แผนป้ายตาง 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/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นเชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอด
ไฟฟ้า, เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, สวิตซไฟฟ้า, ไมโครโฟน, 
ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟ้าและอื่น 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/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเชน 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 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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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 ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประ
มาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 92,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 2,800 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 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       

ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 35,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 6 ตู ราคาตู
ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตาม.....1)บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
 -2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
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โตะทํางาน จํานวน 6,900 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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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร ALL In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 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
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
  โดยถือปฏิบัติ
- เป็นไปตาม.......1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5
/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
-2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 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)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5
/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
-2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
 โดยถือปฏิบัติ
- เป็นไปตาม.......1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5
/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
-2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
 โดยถือปฏิบัติ
- เป็นไปตาม.......1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5
/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
-2)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 460,480 บาท
งบบุคลากร รวม 369,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
- ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให 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 91,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 31,000 บาท

 (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตั้งไว 31,000 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ตามผลการประเมินและหลัก
เกณฑที่กําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบล
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล  ตามสิทธิ
ที่จะไดรับ
   - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
   - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,474,484 บาท

งบบุคลากร รวม 1,065,902 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,065,902 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 426,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
     - ตําแหนง  เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
- 2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 582,986 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
จํานวน 1 อัตรา
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป
 จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้
 - ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง จํานวน 4 อัตรา
ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง
เดือน กันยายน 2565
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
รายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให 
พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 56,436 บาท

- เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  ดังนี้
     (1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
     - ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1
 อัตรา
     (2) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง จํานวน 4 อัตรา
ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน
กันยายน 2565
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
     - 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 403,582 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,582 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 84,582 บาท

 (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตั้งไว 84,582 บาท
  - เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่
กําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
  - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
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 ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
     - 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 149,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนทางถนนใน ชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลขึ้น
ปีใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว1464 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
     5) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน   หนา 110 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจายเป็นคาใชจาย เชนใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ
 เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรมคาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรมคากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครง
การคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
     2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง สวนทองถิ่น 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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โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องตน จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชโครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องตนโดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ 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 3
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวป้องกันไฟป่า จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แนวป้องกัน ไฟป่า โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตง สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ คาระกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ สิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการ ฝึกอบรม คาใชจาย ในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร  สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย โครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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
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โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชโครงการอบรมฝึกทบทวน อปพร.โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาใช
จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคาวัสดุเครื่องเขียน และ
อุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ 
สิ่งพิมพคาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง สวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ 
มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
     3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หนา 20 ลําดับที่ 18

โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควัน เชน ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ เพื่อรณรงค
ใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่า        
หรือระงับการเผาดวยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันและแกไข
มลพิษจาก หมอกควัน และยังชวยลดภาวะโลกรอน
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
     3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 111 ลําดับที่ 5    
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน  เชน เคียว, สปริง
เกอร (Sprinkler),จอบหมุน, จานพรวน, ผานไถกระทะ, 
คราดซี่พรวนดินระหวางแถว,เครื่องดักแมลง, ตระแกรง
รอนเบนโธส, อวน (สําเร็จรูป), กระชัง, มีดตัดตนไม, 
ฯลฯ หรือวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุ๋ย, ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว, อาหารสัตว, พืชและสัตว,พันธสัตวปีก
และสัตวน้ํา,น้ําเชื้อพันธสัตว, วัสดุเพาะชํา, อุปกรณใน
การขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก, ผาใบหรือผา
พลาสติก, หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ และวัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน หัวกะโหลกดูดน้ําฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท รายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน เชน เครื่องแบบ/
ชุดปฏิบัติงาน,เสื้อ กางเกง ผา , เครื่องหมายตางๆ , ถุงเทา
/ถุงมือ, รองเทา ,เข็มขัด ,หมวก , ผาผูกคอ ,เสื้อสะทอนแสง,  
เสื้อชูชีพ, ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถุงออกซิเจน)
, ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน), เครื่องกายสําหรับงาน
กวาดถนน/ลางทอใส    สารเคมี, เครื่องแตงกายของผู
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข 
ชุดนาฏศิลป์, ชุดดุริยางค ฯลฯ หรือเป็นวัสดุสิ้นเปลือง
เชน วุฒิบัตร อปพร. ,บัตรประจําตัว อปพร.เข็มเครื่องหมาย
อปพร. ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท รายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน เชน วาลวน้ําดับเพลิง
(เชื่อมกับรถดับเพลิง)ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับ
ไฟป่า (เชน สายฉีดน้ํา, ถัง, ไมตบไฟ)ฯลฯ หรือเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชน  ถังดับเพลิง, ลูกบอลดับเพลิง และอื่น ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-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

วันที่พิมพ : 23/9/2564  12:28:38 หนา : 63/136



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,847,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,905,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,905,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,335,780 บาท

 (1) เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 692,460 บาท  ดังนี้  
        - ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  
        - ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
        - ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
        - ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 
     (2) เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล จํานวน 643,320 บาท 
ดังนี้  
         - ตําแหนง ครู จํานวน 2 อัตรา
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565
     - 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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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
ใหกับของพนักงานสวนตําบล จํานวน 3,600 บาท
     - คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564  ถึง เดือน กันยายน 2565
     - 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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตั้ง
ไว 42,000 บาท 
     - ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 3,500 บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564
 ถึง เดือน กันยายน 2565                        
     - 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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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะ พนักงานสวนตําบล ตําแหนงครู
ชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 3,500 บาท/เดือน ทั้ง
นี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน  2565  
     - 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
    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 404,400 บาท

 (1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทน จํานวน 296,400 บาท    
     - พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)
จํานวน 2 อัตรา ทั้งนี้ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2564 ถึง
เดือน กันยายน 2565 
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทน จํานวน 108,000 บาท
     - พนักงานจาง ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ทั้งนี้
ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 
      - 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 ๆ ของพนักงานจาง 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 2564 ถึงเดือน 
กันยายน 2565
(2) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง
จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งไว 12,000 บาท ดังนี้
- พนักงานจาง ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน  2565
- 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 942,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 311,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 181,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด
สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองการ
ศึกษาฯ     
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
สังกัด 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 550,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

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
  

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

-เพื่อจายเป็น  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง
การบริการใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ อบ
ต. เชน 
        -จางเหมาพี่เลี้ยงเด็ก จํานวน 3 อัตราๆละ 9,000
 บาท/ เดือน
        - คาจางเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กและตัด
หญาหรือกําจัดวัชพืชอื่นๆ สถานที่อันเป็นสาธารณะ  จํานวน 1
 อัตรา  9,000 บาท/ เดือน
- เป็นไปตาม...1)หนังสือตามกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 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
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง สังกัดกองการศึกษาฯ รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจาก นา
ยกอบต.ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ อบต. เชน  คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน   คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และอื่นๆ   ตามระเบียบฯ
 - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
     - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
     - 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
     - 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนา ประชุมตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตาม..1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีทั้งสิ่งของและคาแรง ที่
อยูในความดูแล สังกัดกองการศึกษาฯ 
     - เป็นไปตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
   

ค่าวัสดุ รวม 81,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายา
ลบคําผิด, หนังสือ,เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัด เกาอี้พลาสติก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงานและอื่น ๆ ฯลฯ    
    -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า,
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, สวิตซไฟฟ้า, ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน,
หัวแรงไฟฟ้าและอื่น ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ

เวลาอันสั้นเชน ถัง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา กระดาษ
ชําระ น้ํายา ทําความสะอาดแปรงชนิดตางๆ ไมกวาด สบู น้ํายา
ดับกลิ่น ผงซักฟอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นในการให
บริการประชาชน ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 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,หนวยประมวลผล, 
ฮารดดิสกไดรฟ,ซีดีรอมไดรฟ และอื่นๆ ฯลฯ
    -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน เชน วาลวน้ําดับเพลิง
(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับ
ไฟป่า (เชน สายฉีดน้ํา, ถัง, ไมตบไฟ)ฯลฯ หรือเป็นวัสดุสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ถังดับเพลิง, 

ลูกบอลดับเพลิง และอื่น ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,173,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,846,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 622,800 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดัง
นี้ คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอรเครื่อง
เสียง เตนท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า 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 ทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
     - เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
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 592,800 บาท

 (1) คาอาหารกลางวัน  จํานวน 411,600 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 1,223,400 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,213,400 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 1,060,100 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม (นม) สําหรับ 
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลดงมหาวัน 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
-เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของอบต.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 ยาง
แอสฟัลท แอสฟัลทติกคอนกรีตแบบสําเร็จรูป ปูน สี วัสดุประปา 
อุปกรณประปา และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ 
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 2,326,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,326,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ดงมหาวัน

จํานวน 2,326,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน  อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 200 วัน จํานวน 2,324,000 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
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 895,260 บาท

งบบุคลากร รวม 158,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 158,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 158,760 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
- ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข
- ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข
 ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - 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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งบดําเนินงาน รวม 513,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 163,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ตั้งไว 43,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑที่กําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับคําสั่ง
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น ตั้งไว 120,000 บาท
- (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย 
พ.ศ. 2562
- (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว3811
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยอาสาสมัครรบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2561
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล  ตามสิทธิที่จะได
รับ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ 
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- 3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค.0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
- 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 ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 245,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,500 บาท

- คาจางเหมาการสํารวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว(ทั้งนี้ 
จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น)
- 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/ว1175 ลงวันที่ 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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันโรคไขเลือดออกในพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน จํานวน 11 
หมูบานเป็นคาดําเนินโครงการ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาทรายทีมีฟอส 
คาน้ํายาเคมีพนกําจัดยุง คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาของ
สัมมนาคุณวิทยากรคาจางเหมาบริการพนหมอกควัน ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ของ
อบต.ดงมหาวัน หนา 115 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน   และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  
คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม  คาใชจาย ในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนใน
การจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  คาตอบแทนในการบันทึกขอมูล
พื้นฐาน  คาป้ายโครงการคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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
คาใชจายเกี่ยวกับ เชน การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตรคาถายเอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนในการ
จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน คาตอบแทนในการบันทึกขอมูลพื้นฐาน
คาป้ายโครงการคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 118 ลําดับที่ 4  
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบาโดยเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ เชน คาวัคซีน
พรอมวัสดุอุปกรณในการฉีดวัคซีน ป้ายโครงการ หรือคาใช
จายอื่นๆ 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/ว1175 ลงวันที่ 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) 
ของ อบต.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 คาพิมพเอกสารและ สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู
เขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนในการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานคาตอบแทนในการบันทึกขอมูลพื้นฐาน 
คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 118 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งมี
ลักษณะโดยสภาพคงทน แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน เขน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วงกรวยแกว กระบอกตวง เบา
หลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัด
น้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ และ
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน สําลี ผาพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี่ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ  เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 223,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 223,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตวพาหนะ
ของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจาของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย

จํานวน 3,000 บาท

- อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงรายเพื่อจายเป็น คาใชจาย
โครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและ
แมวที่เป็นสัตวพาหนะของโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวไมมีเจา
ของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
- 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 116 ลําดับที่ 3
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

     - เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
     -เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบานเพื่อจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบาน ละ 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
องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
     - 5) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 117 ลําดับที่ 4      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 646,224 บาท

งบบุคลากร รวม 517,224 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 517,224 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 349,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
     - ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน
 ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
- 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 167,904 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน
1 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   จํานวน  1  อัตรา
  ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565
 - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายให 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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งบดําเนินงาน รวม 129,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 49,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตั้งไว 49,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ
ที่กําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงาน
สวนตําบล  ตามสิทธิที่จะไดรับ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและสตรี โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ เชน การตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสารคา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณ วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 3,086,302 บาท

งบบุคลากร รวม 1,825,802 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,825,802 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,290,180 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
- ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง
- ตําแหนง  นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนง  นายชางสํารวจ
- ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ
 ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
     - 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 ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนใหกับ
ของพนักงานสวนตําบล ดังนี้- คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
-ตําแหนง นายชางโยธา 
-ตําแหนง นายชางสํารวจ
ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565- เป็นไป
ตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด ใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายใหพ.ศ. 2559- 2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนตําบลตั้ง
ไว 42,000 บาท ดังนี้- ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  ในอัตรา
ละ 3,500 บาท/เดือน ทั้งนี้ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน
กันยายน 2565- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559 - 2)หนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 464,542 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
     (2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปจํานวน 1
 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  คนงาน จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ ขอ (1) และ (2) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564
 ถึง เดือน กันยายน 2565
      - 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 ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 25,080 บาท

- เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง สังกัด กองชาง 
ดังนี้
(1) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
(2) คาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้
- ตําแหนง  คนงาน จํานวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจจายให พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,216,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 270,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียด ดังนี้ (1) คาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้ง
ไว  100,000  บาท - เพื่อจายเป็น คาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจาง  คาตอบแทน คณะกรรมการตรวจงานจาง  ฯลฯ - เป็น
ไปตาม...1) - เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือสั่งการใหยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวเดียวกัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 (2) เพื่อ
จายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัด กอง
ชาง  ตั้งไว  170,000 บาท- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล สังกัด กอง
ชาง ตามสิทธิที่จะไดรับ - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548  - 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (เงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา)สังกัดกองชาง 
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันน 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน  
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วัน18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
 5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 536,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของกองชาง

จํานวน 100,000 บาท

 - คาจางเหมาบริการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล สังกัด
กองชาง  -เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาซักฟอก คาจางเหมาตัดหญาหรือ
กําจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน อื่นๆอาทิ ผักตบชวา ฯลฯ สถานที่
อันเป็นสาธารณะ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรคาบริการรถแบ็คโฮรถเกรด รถบด
ถนน การดัดแปลงปรับปรุงตอเติมอาคาร คาบํารุงการตรวจ
วิเคราะหน้ําดิบ คาตรวจสอบมาตรฐานน้ําประปาฯลฯ - เป็นไป
ตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 2)หนังสืออําเภอ
เวียงเชียงรุง ที่ ชร 0023.22/ว1824ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
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คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสํารวจ จํานวน 108,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสํารวจและปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ จํานวน1 อัตรา อัตราคาจาง 9,000บาท/
เดือน       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คาจางเหมาบริการปฏิบัติงานไฟฟ้า จํานวน 108,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงานไฟฟ้าและปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ทจํานวน 1ทอัตรา อัตราคาจาง 9,000
บาท/เดือน          - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว  30,000  บาท - ปริมาณการ
ถาย10,000 แผน/เดือน แผนที่ 10,001ขึ้นไป อัตราคาบริการแผน
ละ 0.25 บาท   - เป็นไปตาม...1) เป็นไปตามตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2562

รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแก บุคคลธรรมดา 
หรือเอกชน หรือนิติบุคคล

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจางออกแบบ  จางควบคุมงานที่จายใหแก  บุคคลธรรมดา
หรือเอกชน หรือนิติบุคคล เป็นไปตาม...1)ตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ 2)ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค
(กวจ.)0405.2/ว 259ลงวันที4่ มิถุนายน 2561 3)พระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และตางประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาอบต.พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัด กอง
ชางรวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกอบต.ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนของอบต. โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่
ของอบต. - เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 25552) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 3
) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ เดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาใชจายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและอื่นๆที่
จําเป็นในการตรวจสอบ แนวเขตและที่ดินที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนา ประชุมตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตาม..1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความดูแล ของกองชาง เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน การซอมคอมพิวเตอร ซอมเครื่อง
ปริ๊นเตอร คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจาง
เป็นการชั่วคราวในการซอมแซมถนนในพื้นที่อบต.ดงมหาวันซอม
แซมอาคาร ฯลฯ(2) คาซอมและการบํารุงรักษายานพาหนะ- เพื่อ
เป็นคาใชจายในการซอมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 2
 ระดับ  ตั้งไว 10,000 บาท (2.1) การซอมปกติ คือ การซอมบํารุง
ยานพาหนะที่วัสดุอะไหลมีอายุการใชงานปกติระหวาง 4-6
 ปี หรือระยะทางใชระหวาง 60,000 -120,000 กิโลเมตร แลวแต
ระยะใดถึงกอน (2.2) การซอมกลาง คือการซอมบํารุงยานพาหนะ
ที่มีอายุการใชงานครบ 6 ปี หรือระยะทางใชงานครบ 120,000
 กิโลเมตร แลวแตระยะใดถึงกอน - เป็นไปตาม...1) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบคํา
ผิด, หนังสือ,เครื่องคิดเลข, เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัด , แผนป้ายตางๆ และอื่น ๆ ฯลฯ
 -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า,หลอด
ไฟฟ้า, เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, สวิตซไฟฟ้า, ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟ้าและอื่น ๆ ฯลฯ -เป็นไปตาม...1) หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน ไม  ตะปู  หินคลุก  ทราย หิน เหล็ก  ยาง
มะตอยสําเร็จรูปยางแอสฟัลท  แอสฟัลทติกคอนกรีดแบบสําเร็จ
รูป ปูน สี วัสดุประปา อุปกรณประปาและวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ -เป็น
ไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 23/9/2564  12:28:38 หนา : 101/136



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน  ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู
สายไมล เพลา ฟิมลกรองแสง ไขควง ประแจ กระจกโคงมน
 สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  และอื่น ๆ
 ฯลฯ -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เชน แกสหุงตม, น้ํามันเชื้อเพลิง, น้ํามัน
ดีเซล, น้ํามันกาด, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, น้ํามันจารบี,น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันสําหรับเครื่องเจาะคอนกรีต และอื่น ๆ ฯลฯ-เป็นไป
ตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อัน
สั้น เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล,อุปกรณบันทึก
ขอมูล(Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,Digital Vide
o Disc,
Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร, หนวยประมวลผล, ฮารดดิสกไดรฟ,ซีดีรอมไดรฟ 
และอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ ไดแก บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ- เป็นไปตาม..1)หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 44,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 2,800 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 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  

ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ราคาตู
ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตาม.....1)บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
 -2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
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โตะทํางาน จํานวน 6,900 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

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All ln One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

-เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบCache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- 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 
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- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
-เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0210.5
/ว5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  
2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 225,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ เชน 
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชา อุปกรณตาง ๆ คาป้ายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 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

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาทองถิ่นโดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
เชนคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาป้ายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แกไขเพิ่มเติม (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 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบล
ดงมหาวัน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตรคา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ
ผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ
ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝึกอบรมคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 112 ลําดับที่ 3 

โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีตําบลดงมหาวัน จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็น คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพ
องคกรสตรีตําบลดงมหาวัน โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ เชน  คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตาง ๆ ในการ ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
ตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน คาป้ายโครง
การ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 113 ลําดับที่ 4 
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โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บานป่าเลา หมูที่ 3

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการ เชน  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนใน
การจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน คาป้ายโครงการ คาใชจาย 
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4
/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557    
- 3) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนา 69 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมอาชีพตําบลดงมหาวัน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพตําบล
ดงมหาวัน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนา 69 ลําดับที่ 1  

โครงการสงเสริมอาชีพทําปุ๋ยชีวภาพ(อัดเม็ด)และการเผาถาน บาน
ป่าตึง หมูที่ 6

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการสงเสริมอาชีพตําบลทําปุ๋ย
ชีวภาพ(อัดเม็ด)และการเผาถาน โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนา 69 ลําดับที่ 3  
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โครงการสงเสริมอาชีพผูเลี้ยงโค-กระบือ บานใหมรองหวาย หมูที่ 11 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการสงเสริมอาชีพผูเลี้ยง
โค-กระบือ บานใหมรองหวาย หมูที่ 11 โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ  เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน คาป้ายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หนา 69 ลําดับที่ 4  
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดของศูนยปฎิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเวียงเชียงรุง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง ดําเนิน
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดของศูนย
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอ
เวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2565
- 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 วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- 7) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 113 ลําดับที่ 6  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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
ทําป้ายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตร
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 กระแสไฟฟ้า 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 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายใน โครงการสงเสริมทักษะดานกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ ดังนี้ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลลคาใชจายอื่น ไดแก คาเชาหรือ
คาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจําสนาม คาตอบแทน เจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและ
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 กระแสไฟฟ้า 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 357,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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 กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของคาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
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 กระแสไฟฟ้า 
น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่นๆ
 ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลา
ที่จัดงานคาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจาง
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

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีรด
น้ําดําหัวผูสูงอายุตําบลดงมหาวัน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการ 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 กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
      - เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
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
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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 กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
     - เป็นไปตาม...1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     - 2) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
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 ในการฝึกอบรมคากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ 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
  

งบเงินอุดหนุน รวม 172,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 172,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน จํานวน 17,000 บาท

-อุดหนุนโรงเรียนบานรองหวาย
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบานรองหวายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน
-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
) ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 101 ลําดับที่ 1
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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
  

โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อสรางรายไดระหวางเรียน จํานวน 30,000 บาท

-อุดหนุนโรงเรียนบานปงเคียน
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบานปงเคียนเป็นคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อสรางรายไดระหวางเรียน
-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
) ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 101 ลําดับที่ 1

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
   

วันที่พิมพ : 23/9/2564  12:28:38 หนา : 120/136



โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ 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
   

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
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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
  

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
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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
  

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
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 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
  

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ 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
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โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุง
-เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุงเป็น
คาใชจายในการดําเนินโครงการวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 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
  

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 
ประจําปี 2565

จํานวน 5,000 บาท

-อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
-เพื่ออุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ํา
พระธาตุดอยตุง ประจําปี 2565
-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
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โครงการอบรมสงเสริมทักษะอาชีพแกนักเรียน"หลักสูตรการผูกผา
ริ้ว"

จํานวน 15,000 บาท

-อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวันเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการอบรมสงเสริมทักษะอาชีพแกนักเรียน"หลักสูตร
การผูกผาริ้ว"
-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
) ของ อบต.ดงมหาวัน หนา 101 ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,457,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,457,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,457,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนสามแยกประปาหมูบาน จุด
สิ้นสุดสวนนายณรงค พิมพชารี บานปงเคียน หมูที่ 8

จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อดําเนินการกอสรางถนน  คสล. จุดเริ่มตนสามแยกประปา
หมูบานจุดสิ้นสุดสวนนายณรงค พิมพชารี บานปงเคียน หมูที่ 8 
ขนาดกวาง  5.00 เมตร  ยาว 100.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  500.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.
ดงมหาวันกําหนด)-เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 45 ลําดับที่ 124
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โครงการกอสรางถนน คสล.จุดเริ่มตนบานผูชวยนิคม  นัยติ๊บ จุดสิ้น
สุดสวนนางจําปี  ธรรมจักร บานสันไทรงาม หมูที่ 5

จํานวน 248,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการกอสรางถนน  คสล.  จุดเริ่มตนบานผูชวยนิคม  
นัยติ๊บ จุดสิ้นสุดสวนนางจําปี ธรรมจักร บานสันไทรงาม หมูที่ 5
ขนาดกวาง  4.00 เมตร  ยาว 103.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 412 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ดงมหา
วันกําหนด)-เป็นไปตาม..1) แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564หนา 32 ลําดับที่ 76

โครงการกอสรางถนน คสล.จุดเริ่มตนสวนนางสี  พลนุรักษ จุดสิ้นสุด
สวนนายวิชาญ  พิชัยชวง บานใหมรองหวาย หมูที่ 11

จํานวน 139,000 บาท

- เพื่อดําเนินการกอสรางถนน คสล.จุดเริ่มตนสวนนางสี
พลนุรักษ จุดสิ้นสุดสวนนายวิชาญ  พิชัยชวง บานใหม
รองหวาย หมูที่ 11 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 232 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด) -เป็นไปตาม..1)แผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564
หนา 54 ลําดับที่ 159

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 3 จุดเริ่มตนบานนายจําเริญ บัว
บาน จุดสิ้นสุดบานนายเถิง นัยติ๊บ บานดงมหาวัน หมูที่ 1

จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการกอสรางถนน คสล. ซอย 3 จุดเริ่มตนบานนาย
จําเริญ  บัวบาน  จุดสิ้นสุดบานนายเถิง   นัยติ๊บ บานดงมหาวัน 
หมูที่ 1  ขนาดกวาง  4.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.15
เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  200.00  ตารางเมตร  (ตามแบบ 
อบต.ดงมหาวัน กําหนด)     -เป็นไปตาม..1) แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564หนา 13 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 3 จุดเริ่มตนบานนายสมควร หาคํา
จารย จุดสิ้นสุดบานนายสมควร หาคําจารย บานดอยศิริมงคล หมูที่ 
7

จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการกอสรางถนน คสล.ซอย 3 จุดเริ่มตนบานนาย
สมควร หาคําจารย จุดสิ้นสุดบานนายสมควร หาคําจารย บาน
ดอยศิริมงคล หมูที่ 7ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 200 ตารางเมตร(ตาม
แบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด)-เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 40ลําดับที่ 104

โครงการกอสรางถนน คสล.บานป่าเลานอย จุดเริ่มตนบานนายทองดี 
ชาภักดี จุดสิ้นสุดบานนายประสิทธิ์  รัตนพร บานป่าเลา หมูที่ 3

จํานวน 159,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการกอสรางถนน  คสล.บานป่าเลานอย  จุดเริ่มตน
บานนายทองดี ชาภักดี จุดสิ้นสุดบานนายประสิทธิ์ รัตนพร บาน
ป่าเลา หมูที่ 3  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 66.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  264 ตารางเมตร (ตามแบบ
อบต.ดงมหาวันกําหนด )   -เป็นไปตาม.. 1) แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 30 ลําดับที่ 67

โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอย 5 จุดเริ่มตนศาลาหมูบาน  จุดสิ้น
สุดถนน คสล.ซอย 8 บานดอยศิริมงคล หมูที่ 7

จํานวน 28,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการกอสรางถนนลูกรัง  ซอย 5  จุดเริ่มตนศาลาหมู
บานจุดสิ้นสุดถนน คสล. ซอย 8 บานดอยศิริมงคล หมูที่ 7 กวาง
4.00 เมตร ยาว  95.00  เมตร หนา 0.30 เมตร  (ตามแบบอบต.
ดงมหาวันกําหนด) -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 39 ลําดับที่ 103

วันที่พิมพ : 23/9/2564  12:28:38 หนา : 128/136



โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน  จุดเริ่มตนประปาหมูบาน  
จุดสิ้นสุดสระน้ําประปาหมูบาน  บานป่าสักงาม  หมูที่ 9

จํานวน 62,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน จุดเริ่มตน
ประปาหมูบานจุดสิ้นสุดสระน้ําประปาหมูบานบานป่าสักงาม
หมูที่ 9 กวาง 4.00 ม.  ยาว 73.00 ม.   หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด) -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่  2/2564 หนา 50 
ลําดับที่ 141

โครงการกอสรางทางระบายน้ํารอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน

จํานวน 230,000 บาท

 - เพื่อดําเนินกากอสรางทางระบายน้ํารอบอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน(ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน
กําหนด)  -เป็นไปตาม..1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 68 ลําดับที่ 18

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน  บานใหมมหาวัน  หมูที่ 12 จํานวน 357,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานใหมมหาวัน
หมูที่ 12   (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด)   -เป็นไป ตาม..
1)แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564
หนา 60 ลําดับที่ 179

โครงการกอสรางรั้วพรอมประตูหนาที่ทําการ อบต. จํานวน 600,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการกอสรางรั้วพรอมประตู หนาที่ทําการ อบต.
ดงมหาวันและป้ายอบต.ดงมหาวัน(ตามแบบที่ อบต.ดงมหาวัน
กําหนด) -1)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แกไข ครั้งที่ 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมหาวัน จํานวน 362,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมหาวัน
(ตามแบบอบต.ดงมหาวันกําหนด) -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หนา 32 
ลําดับที่ 59
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูพรอมฝาปิด  จุดเริ่มตน
รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูเดิม จุดสิ้นสุดทอระบายน้ํา คสล.เดิม บาน
ปงบน  หมูที่ 10

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูพรอมฝาปิด 
จุดเริ่มตนรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูเดิม จุดสิ้นสุดทอระบายน้ํา
คสล.เดิม บานปงบน หมูที่ 10 กวาง 0.40 เมตร  ลึก 0.50-0.70
เมตร  ความยาวรวม 3.20 เมตร   พรอมบอพักน้ําจํานวน 2 บอ
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด)  -เป็นไปตาม..1) แผนพัฒนา
ทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2564   หนา 53
ลําดับที่ 155

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูพรอมฝาปิด  ซอย 2 จุด
เริ่มตนบานนายทองมวน  มลัยโย จุดสิ้นสุดลําเหมืองสาธารณะ
ประโยชน บานปงบน หมูที่ 10

จํานวน 172,500 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูพรอมฝาปิด
ซอย 2 จุดเริ่มตนบานนายทองมวน มลัยโย จุดสิ้นสุดลําเหมือง
สาธารณะประโยชน บานปงบน หมูที่ 10 กวาง 0.40 เมตร ลึก
0.50-0.70 เมตร  ความยาวรวม 59.00 เมตร  (ตามแบบ อบต.
ดงมหาวันกําหนด)  - เป็นไปตาม..1)  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 51 ลําดับที่ 148

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววี จุดเริ่มตนบานนางใบ 
เหลาแสงสี จุดสิ้นสุดบานนายบุญศรี จันทะนาม บานใหมรองหวาย 
หมูที่ 11

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัววี จุดเริ่มตนบาน
นางใบ เหลาแสงสี  จุดสิ้นสุดบานนายบุญศรี จันทะนาม บานใหม
รองหวาย  หมูที่ 11 กวาง  0.80 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 51.00
เมตร(ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด)เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 54 ลําดับ
ที่ 158

โครงการกอสรางหองน้ํา(หอประชุมหมูบาน) บานรองหวาย หมูที่ 2 จํานวน 138,000 บาท

-เพื่อดําเนินการกอสรางหองน้ํา(หอประชุมหมูบาน)บานรองหวาย
หมูที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 4.80 เมตร (ตามแบบ อบต.
ดงมหาวันกําหนด) -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564หนา 17 ลําดับที่ 15
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โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มตนบอบาดาลประปาหมู
บาน จุดสิ้นสุดนานางเบ็ญญาภา  ถูนาแกว บานป่าตึง หมูที่ 6

จํานวน 47,000 บาท

- เพื่อดําเนินการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มตนบอบาดาล
ประปาหมูบาน จุดสิ้นสุดนานางเบ็ญญาภา ถูนาแกว บานป่าตึง
หมูที่ 6  กวาง 1.00 เมตร  ยาว 69.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  69.00 ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน
กําหนด)  -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564หนา 36 ลําดับที่ 89

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มตนบานนางพรพรรณ ผล
มาตร จุดสิ้นสุดบานนายสุดใจ บุญภา บานรองหวาย หมูที่ 2

จํานวน 107,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการขยายผิวจราจรถนน  คสล.  จุดเริ่มตนบานนาง
พรพรรณ  ผลมาตย  จุดสิ้นสุดบาน นายสุดใจ  บุญภา บานรอง
หวาย หมูที่ 2 กวาง 1.00 เมตร  ยาว 197.00 เมตร  หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 197.00 ตร.ม.  - เป็นไปตาม..1)แผน
พัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564หนา 17
ลําดับที่ 16

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มตนบานนางสีนวล ทาบุญ
สม จุดสิ้นสุด   หนองฮาวหิน บานป่าตึง หมูที่ 6

จํานวน 84,000 บาท

  - เพื่อดําเนินการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มตน บานนาง
สีนวล ทาบุญสม จุดสิ้นสุดหนองฮาวหิน บานป่าตึง หมูที่ 6 กวาง
1.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 156.00  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด) - เป็นไป
ตาม.. 1) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่
2/2564 หนา 39 ลําดับที่ 101

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มตนบานนางหนูลวน  ทิพย
บุญชู  จุดสิ้นสุดบานนายอุทัย  สีมนตรี  บานรองหวาย หมูที่ 2

จํานวน 71,000 บาท

  - เพื่อดําเนินการขยายผิวจราจรถนน คสล.  จุดเริ่มตน บานนาง
หนูลวน ทิพยบุญชู จุดสิ้นสุดบานนายอุทัย สีมนตรี บานรองหวาย
หมูที่ 2  กวาง 1.00 เมตร   ยาว 129.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  129.00  ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน
กําหนด)  - เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564หนา 17 ลําดับที่ 17
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โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มตนสวนนายอนุชา  สุทธิ
ประภา จุดสิ้นสุดบานนายบุญเสริม สอนเสนา บานรองหวาย หมูที่ 2

จํานวน 48,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มตนสวนนาย
อนุชา สุทธิประภา จุดสิ้นสุดบานนายบุญเสริม  สอนเสนา บาน
รองหวาย หมูที่ 2 กวาง 1.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 89.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหา
วัน กําหนด)   -เป็นไปตาม..1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 18 ลําดับที่ 18

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.จุดเริ่มตนบานนายบุญศรี  จัน
ทะนาม จุดสิ้นสุดบานนายเมตร กาละกุล บานใหมรองหวาย หมูที่ 
11

จํานวน 111,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มตนบานนาย
บุญศรี  จันทะนาม จุดสิ้นสุดบานนายเมตร  กาละกุล บานใหม
รองหวาย หมูที่ 11 กวาง 1.00 เมตร  ยาว 204.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 204.00 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.
ดงมหาวันกําหนด)-เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561
-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 54 ลําดับที่ 157

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.จุดเริ่มตนสวนนางบรรจง  ดวง
ศีลธรรม จุดสิ้นสุดถนนลาดยาง บานป่าตึง หมูที่ 6

จํานวน 82,000 บาท

   -  เพื่อดําเนินการขยายผิวจราจรถนน คสล.จุดเริ่มตนสวนนาง
บรรจง  ดวงศีลธรรม จุดสิ้นสุดถนนลาดยาง บานป่าตึง  หมูที่ 6 
กวาง 1.00 เมตร  ยาว 77.00 เมตร ขยายผิวจราจรสองขางทาง
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 154.00 ตร.ม. (ตามแบบ
อบต.ดงมหาวันกําหนด) -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 36 ลําดับที่ 90
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โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ซอย 7 จุดเริ่มตนบานนายนิยม  
สิงหอุดม จุดสิ้นสุดบานนายตันติกร จริยา บานดงมหาวัน หมูที่ 1

จํานวน 154,000 บาท

    - เพื่อดําเนินการขยายผิวจราจรถนน คสล. ซอย 7 จุดเริ่มตน
บานนายนิยม  สิงหอุดม  จุดสิ้นสุดบานนายตันติกร  จริยา บาน
ดงมหาวัน  หมูที่ 1 -กวาง 1.00 เมตร  ยาว 142.00 เมตร ขยาย
ผิวจราจรสองขางทาง   หนา 0.15  เมตร   หรือพื้นที่ไมนอยกวา
284.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด) -เป็นไปตาม
..1)แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564
หนา 13 ลําดับที่ 1

โครงการตอเติมทอประปา(ประปากรมทรัพฯเดิม)บานดอยศิริมงคล  
หมูที่ 7

จํานวน 152,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการตอเติมทอประปา( ประปากรมทรัพฯเดิม )บาน
ดอยศิริมงคล หมูที่ 7 -วางทอHDPE 50 mm. PN-6 ยาว 2,054
เมตร (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด)  -เป็นไปตาม..1)  แผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564  หนา 
39ลําดับที่ 102

โครงการติดตั้งกระจกโคงนูน จํานวน 4 จุด บานสันไทรงาม หมูที่  5 จํานวน 24,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการติดตั้งกระจกโคงนูน จํานวน 4 จุด บานสันไทร
งาม หมูที่  5  
-จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกบานนายวงค  บุญมา  
-จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกบานนายสมควร  อินไชย 
-จุดที่ 3 บริเวณสี่แยกบานนายสนั่น  นัยติ๊บ  
-จุดที่ 4 บริเวณสี่แยกบานนางลําไย  ธนะขวาง  
(ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด) -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564หนา 32 
ลําดับที่ 77
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โครงการติดตั้งไฟกิ่ง  (โซลาเซลล)  ภายในหมูบาน  บานป่าสักงาม 
หมูที่ 9

จํานวน 188,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟกิ่ง (โซลาเซลล) ภายในหมูบาน บานป่า
สักงาม หมูที่ 9 จํานวน 6 จุด (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด)
-เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564 หนา 65 ลําดับที่ 11

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางถนน  แบบโซลาเซลล บานปงบน หมู
ที่ 10

จํานวน 57,500 บาท

 -เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางถนน แบบโซลาเซลล บาน
ปงบน หมูที่ 10 จํานวน 16 จุด(ตามแบบอบต.ดงมหาวันกําหนด)
 -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2564 หนา 65 ลําดับที่ 13

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย  บานป่าตึง  หมูที่ 6 จํานวน 37,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการติดตั้งเสียงตามสาย  บานป่าตึง หมูที่ 6 เพิ่ม
ลําโพงกระจายเสียง จํานวน 1 จุด  (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน
กําหนด) -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564หนา 35 ลําดับที่ 88

โครงการปรับทางเดินเทารอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดงมหาวัน

จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการปรับทางเดินเทารอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน  (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน
กําหนด)  -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 68 ลําดับที่ 17

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  บานใหมรองหวาย  หมูที่ 
11

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  บานใหมรอง
หวาย  หมูที่ 11 (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกําหนด)  -เป็นไป
ตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 
2/2564 หนา 54 ลําดับที่ 156
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานสันไทรงาม หมูที่ 5 จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานสันไทรงาม
หมูที่ 5  (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กําหนด)    -เป็นไป ตาม..
1)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564
หนา 32 ลําดับที่ 75

โครงการปรับปรุงหอประชุมหมูบาน บานป่าเลา หมูที่ 3 จํานวน 111,000 บาท

 - เพื่อดําเนินการปรับปรุงหอประชุมหมูบาน บานป่าเลา หมูที่ 3
ขนาดกวาง  10.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  (ตามแบบ อบต.ดง
มหาวันกําหนด)  -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564หนา 29 ลําดับที่ 66

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
จุดเริ่มตนหนาโรงเรียนบานปงเคียน  จุดสิ้นสุดบานนางประภาวี  
แสงตารัตน  บานปงบน  หมูที่ 10

จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อดําเนินการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 เมตร จุดเริ่มตนหนาโรงเรียนบานปงเคียน  จุดสิ้นสุดบาน
นางประภาวี  แสงตารัตน  บานปงบน หมูที่ 10  ความยาวรวม
19.00 ม. พรอมบอพักน้ําจํานวน 1 บอ (ตามแบบ อบต.ดงมหา
วันกําหนด)  -เป็นไปตาม..1)แผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หนา 52 ลําดับที่ 149
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ
พัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือคาใช
จายอื่น ฯลฯ ที่มี
ความจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
     - 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 97 ลําดับที่ 1 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตตําบลดงมหาวัน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลและ
ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนสายหลักในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.ดงมหาวัน เชน ตัดกิ่งไม ตัดหญาบริเวณสองขางทางถนน
สายหลัก ฯลฯ 
     - เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.5
/ว4007 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
     - 2) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
แกไขครั้งที่ 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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