
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน
อําเภอ เวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,420,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,884,150 บาท
งบบุคลากร รวม 9,395,630 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ทังนีตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562
     -เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94 ลําดับที 2)
  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ทังนีตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
    -เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที2) พ.ศ.2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94 ลําดับที 2)
 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ทังนีตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
     -เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับท2ี) พ.ศ.2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94 ลําดับที 2)
 

วันทีพิมพ์ : 31/8/2561  14:58:50 หน้า : 1/81



เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท
ทังนีตังแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
     -เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับท2ี) พ.ศ.2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี แผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94 ลําดับที 2)
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ
/สมาชิกสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต.
ทังนีตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
     -เป็นไปตาม...1) เบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท2ี) พ.ศ.2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 94 ลําดับที 2)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,738,110 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,937,510 บาท

     1) สํานักงานปลัด  ตังไว้ จํานวน  3,687,510 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานส่วนตําบล (สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจ่าย) 
ดังนี
     - ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     - ตําแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     - ตําแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
     - ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
     - ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
     - ตําแหน่ง  นิติกร
     - ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     - ตําแหน่ง  นักจัดการงานทัวไป
     - ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน
     - ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
     - ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
     ทังนีตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว138ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 94 ลําดับที 3)

     2) กองคลัง ตังไว้ จํานวน 1,250,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง (กองคลังดําเนินการเบิกจ่าย)
ดังนี        
     - ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง             
     - ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี          
     - ตําแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ                
     - ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    
ทังนีตังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562          
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว138ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 106 ลําดับที 34)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
      1) สํานักงานปลัด  ตังไว้ จํานวน  84,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
ให้กับของพนักงานส่วนตําบล (สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจ่าย) 
ดังนี
     -ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง อัตราละ 7,000 บาท/เดือน 
     -เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย (พ.ต.ก) ตําแหน่งนิติกร
     -ค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ทังนีตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว138ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 94 ลําดับที 4)
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
     1) สํานักงานปลัด  ตังไว้ จํานวน168,000 บาท  
     -เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 
(สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจ่าย) 
ดังนี
     -ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
                   ในอัตราละ 7,000 บาท
     -ตําแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
                   ในอัตราละ 3,500 บาท
     -ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
                   ในอัตราละ 3,500 บาท
     ทังนีตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว138ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 94 ลําดับที 4)
 
     2) กองคลัง ตังไว้ จํานวน 42,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองคลัง (กองคลังดําเนินการเบิกจ่าย)
ดังนี        
     - ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 
       ในอัตราละ 3,500 บาท              
     ทังนีตังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562  
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว138ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 107 ลําดับที 36)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 260,000 บาท
     1) กองคลัง ตังไว้ จํานวน 260,000 บาท    
     - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าจ้างทีปฏิบัติหน้าที สังกัด กองคลัง (กองคลังดําเนินการเบิกจ่าย)
ดังนี
     - ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง  
     ทังนีตังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562     
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว138ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 107 ลําดับที 37)
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,144,300 บาท
     1) สํานักงานปลัด  ตังไว้ จํานวน 764,300 บาท 
(สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจ่าย)  ดังนี
     (1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี
     -ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
     -ตําแหน่ง  คนสวน จํานวน 1 อัตรา
     -ตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
     (2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี
     -ตําแหน่ง  คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
     -ตําแหน่ง  พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา
     ทังนี ข้อ (1) และ (2) ตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน
กันยายน 2562
    -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว138ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 95 ลําดับที 6)

     2) กองคลัง ตังไว้ จํานวน 380,000 บาท 
(กองคลัง ดําเนินการเบิกจ่าย)  ดังนี
    (1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี          
     -ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
                    จํานวน 1 อัตรา    
     (2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี               
     - ตําแหน่ง  คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา    
     ทังนี ข้อ (1) และ (2) ตังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน 2562                 
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว138ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 107 ลําดับที 38)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 102,300 บาท
     1) สํานักงานปลัด  ตังไว้ จํานวน  90,300 บาท
     -เพือจ่ายเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สังกัด สํานักงานปลัด
(สํานักงานปลัดดําเนินการเบิกจ่าย) ดังนี
     (1) ค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี
     -ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
     -ตําแหน่ง  คนสวน จํานวน 1 อัตรา
     -ตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
     (2) ค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี
     -ตําแหน่ง  คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
     -ตําแหน่ง  พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา
     ทังนี ข้อ (1) และ (2) ตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน
กันยายน 2562
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว138ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 95 ลําดับที 7)

     2) กองคลัง ตังไว้ จํานวน  12,000 บาท
     -เพือจ่ายเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง
(กองคลังดําเนินการเบิกจ่าย) ดังนี            
     (1) ค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี         
     -ตําแหน่ง  คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา      
     ทังนีตังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562   
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว138ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 108 ลําดับที 39)
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งบดําเนินงาน รวม 2,395,420 บาท
ค่าตอบแทน รวม 744,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 536,000 บาท

     (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความ
ชํานาญหรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับ
การประเมิน คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบความผิดทาง
ละเมิด และค่าใช้จ่ายตอบแทนอืนทีเกียวข้อง 
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือ ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว156
ลงวันที 19 กันยายน 2560
     (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตังไว้ 350,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ทีกําหนด
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
สังกัด สํานักงานปลัดอบต.
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     (3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ตังไว้ 156,000 บาาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจําหน่วย หรือผู้ทีเกียวข้องในการเลือกตังฯลฯ
    -เป็นไปตาม...1) หนังสือ ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว156
ลงวันที 19 กันยายน 2560
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 96 ลําดับที 8)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 178,800 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล สังกัด 
สํานักงานปลัดอบต. ตามสิทธิทีจะได้รับ
   -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 96) 
      -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 96 ลําดับที 9)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
สังกัด สํานักงานปลัดอบต. ตามสิทธิทีควรจะได้รับ 
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
      -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 96 ลําดับที 10)
  

ค่าใช้สอย รวม 970,620 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลางของอบต.ดงมหาวัน จํานวน 108,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับขับรถยนต์ส่วนกลางของอบต. 
จํานวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
     -เป็นไปตาม 1)หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 96 ลําดับที 11)
  

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด จํานวน 40,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าหรือกําจัดวัชพืช
อืน ๆ สถานทีอันเป็นสาธารณะ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังโทรศัพท์ 
(ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา
ค่าเครืองโทรศัพท์พวงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์ ฯลฯ หรือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพือปฏิบัติงานต่าง ๆ
(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) และค่าจ้างเหมาบริการเพือให้
ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้
ทุกรายการภายในวงเงินทีตังไว้ อัตราค่าใช้จ่าย
     -เป็นไปตาม 1)หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 96 ลําดับที 11)
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ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานทีราชการ จํานวน 96,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าทําความสะอาดสถานทีพืนทีภายในอาคาร 
พืนทีภายนอกอาคาร จํานวน 1 คน อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน 
     -เป็นไปตาม...1)หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 96 ลําดับที 11)
  

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 84,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตรวจตราดูแลสถานทีราชการ รักษาความ
ปลอดภัยสถานทีราชการ ทีทําการอบต. จํานวน 1 คน 
อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท/เดือน 
     -เป็นไปตาม...1)หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 96 ลําดับที 11)

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครือง อัตราเดือนละ 
3,500 บาท/เดือน  ปริมาณการถ่าย 20,000 แผ่น/เดือน แผ่นที 20,001
ขึนไป อัตราค่าบริการแผ่นละ 0.25 บาท 
    -เป็นไปตาม...1)หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 96 ลําดับที 11)
  

ค่าประกันภัย จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 3 
พฤษภาคม 2548 และวันที 21 มิถุนายน 2548 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบํารุงรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และหนังสือ มท 0808.2/ว2633
ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 96 ลําดับที 11)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
     (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
จํานวน 15,000 บาท
     -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตังงบประมาณได้
ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที
มีผู้อุทิศให้ โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด
     (2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 97)
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 97 ลําดับที 12 และ 13)
  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเพือประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายประกาศ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ สือประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี หรือ สิงพิมพ์
ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว3475
ลงวันที 11 ตุลาคม 2550
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 99 ลําดับที 17)
  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตตําบลดงมหาวัน จํานวน 20,000 บาท
     -เพือปรับปรุงภูมิทัศน์ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.ดงมหาวัน เช่น ตัดกิงไม้ ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนน
สายหลัก ฯลฯ 
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0810.5/ว4007
ลงวันที 13 กรกฎาคม 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 93 ลําดับที 1)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
คุณธรรม

จํานวน 20,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานคุณธรรม เช่น การตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 99 ลําดับที 18)
  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัด สํานักงานปลัดอบต.
รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกอบต.ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ
อบต. โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที
ของอบต. 
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 100 ลําดับที 19)
  

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,620 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินตามทีกฎหมาย เช่น บัตรเลือกตัง ค่าจัดสถานที 
ค่าจ้างทําป้ายค่าพาหนะขนส่ง ค่าเช่าเต้นท์/ฉากกัน ค่าบัตรเลือกตัง/
เครืองลงคะแนนเลือกตัง บัตรตัวอย่าง บัตรทาน หีบบัตร คูหา สายรัด 
แบบพิมพ์ประจําหน่วย  แบบขีดคะแนน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์อืน ที
เกียวข้องในการดําเนินการเลือกตัง ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 3028ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 106 ลําดับที 33)
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  พานพุ่ม  และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานประดับพุ่ม
ดอกไม้ พวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ ตามความจําเป็น ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284
ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือ
มอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
     2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272
ลงวันที 11 สิงหาคม 2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือ
มอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 101 ลําดับที 21)
   

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานทีทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (5 ส.)
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน

จํานวน 10,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานทีทํางานน่าอยู่ 
น่าทํางาน (5 ส.) องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น การตกแต่งสถานที ค่า
ป้าย ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3446
ลงวันที 19 ตุลาคม 2548
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 34 ลําดับที 1)
  

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการ
ป้องกันการทุจริต

จํานวน 10,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริต โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3446
ลงวันที 19 ตุลาคม 2548
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 35 ลําดับที 2)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
     (1) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืน ๆ
     -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืน ๆ ทีอยู่ในความดูแลของสํานักงานปลัดฯ ตังไว้ 50,000 บาท
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อม
เครืองปรินเตอร์ ซ่อมแอร์ ฯลฯ
     (2) ค่าซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 
2 ระดับ  คือ
     - การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุ
การใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้ระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ตังไว้ 50,000 บาท
     -การซ่อมกลาง คือการซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด
ถึงก่อน ตังไว้ 50,000 บาท
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1536ลงวันที 19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 102 ลําดับที 24)
 

ค่าวัสดุ รวม 383,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
เช่น กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํายาลบคําผิด, หนังสือ,
เครืองคิดเลข, เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,
ไม้บรรทัด เก้าอีพลาสติก นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
และอืน ๆ ฯลฯ    
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 111 ลําดับที 52)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
เช่น ฟิวส์, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า, ไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า
และอืน ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 112 ลําดับที 54)
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
เช่น ถัง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา กระดาษชําระ นํายาทําความสะอาด
แปรงชนิดต่างๆ ไม้กวาด สบู่ นํายาดับกลิน ผงซักฟอก อืนๆ  ทีเกียว
ข้องและจําเป็นในการให้บริการประชาชน ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 118 ลําดับที 64) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา
ฟิล์มกรองแสง ไขควง ประแจ กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร และอืน ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 112 ลําดับทื 55)
  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน เช่น แก๊สหุงต้ม, นํามันเชือเพลิง, นํามันดีเซล, นํามันก๊าด,
นํามันเบนซิน, นํามันเตา, นํามันจารบี, นํามันเครือง และอืน ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1536
ลงวันที 19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 113 ลําดับที 56)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
เช่น เคียว, สปริงเกลอร์, จอบหมุน, จานพรวน, ปุ๋ย, ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์, อาหารสัตว์, พืชและสัตว์, วัสดุเพาะชํา และอืน ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 113 ลําดับที 57)
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
เช่น ขาตังกล้อง, ขาตังเขียนภาพ, พู่กัน, สี, กระดาษเขียนโปสเตอร์,
ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และอืน ๆ ฯลฯ 
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 114 ลําดับที 58)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ,
ซีดีรอมไดร์ฟ และอืนๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 115 ลําดับที 60)
 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น
มิเตอร์ - ไฟฟ้า, สมอเรือ, ตระแกรงกันสวะ, หัวเชือมแก๊ส และอืน ๆ 
ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 117 ลําดับที 63)
  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 297,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน และค่าไฟฟ้าโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจํา
จุดเสียงในพืนทีตําบลดงมหาวัน, ค่าไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิง) ทีอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน หรือค่าไฟฟ้าตาม
อาคารสถานทีในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว 1536ลงวันที 19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 103 ลําดับที 25)
   

วันทีพิมพ์ : 31/8/2561  14:58:50 หน้า : 17/81



ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําอาคารทีทําการ หรืออาคาร
สถานทีในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 103 ลําดับที 26)
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ซึงใช้ในภารกิจของราชการ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 103 ลําดับที 27)
   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา 
ไปรษณียากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทีใช้ใน
ราชการ ฯลฯ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 103 ลําดับที 28)
   

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 42,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 104 ลําดับที 29)
   

งบลงทุน รวม 78,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
     -เครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 
ส่งเอกสารได้ครังละ 20 แผ่นจํานวน 1 เครือง 
ราคาเครืองละ 18,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี
     1) หมายถึงเครือง Facsimile หรือ โทรภาพ
     2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
     3) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา
     -เป็นไปตาม...1) ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณสํานักงบประมาณ มกราคม 2561
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม/เปลียน
แปลง ครังที 3/2561 หน้า 35 ลําดับที 10 )
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ตู้บานเลือนกระจก 5 ฟุต จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าตู้บานเลือนกระจก 5 ฟุต
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
     -ตู้เลือนกระจก 5 ฟุต
     -โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น ภายในมีแผ่นชัน 2 แผ่น
     -มีกุญแจล็อค
     -เป็นไปตาม...1) จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 34 ลําดับที 8 )
  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ลําโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ จํานวน 6,000 บาท
     -เพือจัดซือลําโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์ จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 6,000 บาท
     โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
     -ตู้ลําโพง 12 นิว พร้อมแอมป์ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์
     -ไมค์ลอยมือถือ 1 คู่
     -มีช่องสําหรับเสียบ USB
     -เป็นไปตาม...1) จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม/เปลียน
แปลงครังที 2/2561 หน้า 58 ลําดับที 14)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
สํานักงาน  จํานวน 2 เครือง 
    โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0210.5/ว5794 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
     2)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ 23 พฤษภาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 28 ลําดับที 6)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
     -เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท
     โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     -เป็นไปตาม...1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0210.5/ว5794
ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
     2)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ 23 พฤษภาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 28 ลําดับที 7)
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เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท
     -เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครือง ราคาเครือง
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท
     โดยคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
     - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0210.5
/ว5794
ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
     2)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ 23 พฤษภาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม/
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 57 ลําดับที 11)
 

งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง พัฒนาระบบ
ต่าง ๆ 
ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ

จํานวน 15,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 
เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 105 ลําดับที 31)
  

งานบริหารงานคลัง รวม 709,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 637,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 254,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 165,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ทีกําหนด
สําหรับ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา 
สังกัดกองคลัง 
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557   
       -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 108 ลําดับที 40)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง
ตามสิทธิทีจะได้รับ 
     เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548   
     2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2)พ.ศ. 2551   
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559   
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559   เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 108 ลําดับ
ที 41)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างประจําสังกัดกองคลัง ตามสิทธิทีควรจะได้รับ 
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิ
การเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541    
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549          
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 
มิถุนายน 2559เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน      
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18 
กุมภาพันธ์ 2559เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร      
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522ลงวันที 9 
สิงหาคม 2559เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ลําดับ
ที 42)

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ทีมีความจําเป็นรวมทังค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก   ค่าจ้างทําของต่าง ๆ เป็นต้น
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560         
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 109 ลําดับที 43)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจํา ในสังกัดกองคลัง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจาก
นายกอบต. ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของอบต.โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต. 
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110 ลําดับที 47)
  

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  โดยคัดลอกระวางโฉนดทีดินมาตรา
ส่วน1 : 1000,
1 : 4000  จากสํานักงานทีดิน  ลงสํารวจพืนทีจริงตรวจสอบแนวเขตการ
ปกครอง และสแกนระวางทีดินให้อยู่ในระบบพิกัดฉาก (UTM)  เป็น
ระบบ Digital file 
     เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67  
ลงวันที 9 มกราคม 2555 
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว 483 
ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 16 ลําดับที 1)
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืน ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครืองปรินเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111 ลําดับที 50)
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ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น กระดาษ, หมึก,ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํายาลบคํา
ผิด, หนังสือ, เครืองคิดเลข, เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก, ไม้บรรทัด,แผ่นป้ายต่าง ๆ
และอืน ๆ ฯลฯ    
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน      
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 112 ลําดับที 53)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือ เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
เช่นขาตังกล้อง, ขาตังเขียนภาพ, พู่กัน, สี,กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม,
เมมโมรีการ์ด,แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และอืน ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114 ลําดับที 58)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digi
tal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล, 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, หน่วยประมวลผล,ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ,ซีดีรอมไดร์ฟ และอืนๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
     เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 115 ลําดับที 60 )

งบลงทุน รวม 72,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลือนกระจก 5 ฟุต จํานวน 5,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก  5 ฟุต 
จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท 
     โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
     - ตู้บานเลือนกระจก 5 ฟุต 
     - โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น ภายในมีแผ่นชัน 2 แผ่น 
     - มีกุญแจล็อค  
     -เป็นไปตาม...1) จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง 
ครังที 3/2561 หน้า 27 ลําดับที 2)

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 16,500 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500บาท      
     โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
     - มีมือจับชนิดบิด
     - มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
     - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
     -เป็นไปตาม...1) ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณสํานักงบประมาณ มกราคม 2561
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียนแปลง
ครังที 3/2561 หน้า 27 ลําดับที 3)
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โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท  
     โดยมีคุณลักษณะดังนี
     - มีทีวาง CPU ขนาดไม่น้อยกว่า 80 (W)x60(D)x75(H)cm.
     เป็นไปตาม...1) จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 220 
ลําดับที 14)
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 32,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 2 เครือง
     โดยคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0210.5/ว5794 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
     2)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ 23 พฤษภาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 220 ลําดับที 13)
(และแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/ เปลียน
แปลง  ครังที 2/2561 หน้า 56 ลําดับที 9)   
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท จํานวน 1 เครือง
     โดยคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อ
นาที(ppm)                                                                        
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0210.5/ว5794 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
     2)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ 23 พฤษภาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง
ครังที 2/2561 หน้า 57 ลําดับที 10)     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 91,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา
ฟิล์มกรองแสง ไขควง ประแจ กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์บรรทุกนํา และอืน ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 112 ลําดับที 55)
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
     -เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง  ราคา 21,000 บาท
     โดยคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0210.5/ว5794 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
     2)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ 23 พฤษภาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 36 ลําดับที 16)
  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 147,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุบน
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลขึนปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุดที มท 0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0801.4/ว668 ลงวันที 27 มีนาคม 2560
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 120 
ลําดับที 2)
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่นใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 120 
ลําดับที 3)
   

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบืองต้น จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้โครงการอบรมการดับเพลิงเบืองต้น
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 121 
ลําดับที 4)
  

วันทีพิมพ์ : 31/8/2561  14:58:50 หน้า : 30/81



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวป้องกันไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนว
ป้องกันไฟป่า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 40 ลําดับที 4)
  

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน จํานวน 7,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควัน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพือรณรงค์ให้
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยทีเกิดจากไฟป่า หรือระงับการเผา
ด้วยวิธีการอืนๆ เพือเป็นการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควัน 
และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558
      -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 5 ลําดับที 2)
  

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน เช่น ถังดับเพลิง, ลูกบอลดับเพลิง และอืน ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 6 ลําดับที 3)
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งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 35,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าหัวฉีดดับเพลิง จํานวน 1 หัว ๆ ละ 35,000 บาท
     โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
     -ด้ามจับรูปทรงปืนสามารถปรับเปลียนฉีดนําเป็นลําฝอย 
และม่านนําได้
     -เป็นไปตาม...1)จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจาก
ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 30 ลําดับที 14)
 

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) จํานวน 5,000 บาท
     -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
หน้า 204 ลําดับที 1)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,552,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,890,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,890,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,391,500 บาท

     (1) เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 803,000 บาท  ดังนี  
     -ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  
     -ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
     -ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
ทังนี  ตังแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงเดือน  กันยายน 2562  
     (2) เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 588,500  บาท ดังนี  
     -ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
ทังนี ตังแต่เดือน ตุลาคม  2561 ถึงเดือน  กันยายน 2562
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 0809.4
/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 124 ลําดับที 4)
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 
     -ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท 
ทังนี ตังแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึง
เดือน กันยายน  2562                         
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 125 ลําดับที 6)
  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะ พนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่ง   ชํานาญการ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท 
ทังนี ตังแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงเดือน กันยายน  2562   
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2562 หน้า 16 ลําดับที 2)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 375,500 บาท
     (1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จํานวน 108,000 บาท
     -พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง  คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา      
ทังนีตังแต่ เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562   
     (2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จํานวน 267,500 บาท    
     -พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 1 อัตรา 
     -พนักงานจ้างทัวไปตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1 อัตรา 
ทังนีตังแต่ เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท. 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 125 ลําดับที 7)
  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,600 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี
     (1) ค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 12,000 บาท ดังนี
     -พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง  คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
ทังนี ตังแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงเดือน กันยายน  2562
     (2) เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราว 
จํานวน 27,600 บาท ดังนี
     -พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 1 อัตรา
     -พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
ทังนี ตังแต่เดือน ตุลาคม 2561  ถึงเดือน กันยายน  2562
    -เป็นไปตาม...1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท. 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 125 ลําดับที 5)
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งบดําเนินงาน รวม 627,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ทีกําหนด
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 126 ลําดับที 9)
 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ 
ตามสิทธิทีจะได้รับ  ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 126 ลําดับที 11)
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
สังกัด กองการศึกษาฯ ตามสิทธิทีควรจะได้รับ 
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิ
การเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 
18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 
9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
หน้า 127 ลําดับที 12)
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ค่าใช้สอย รวม 307,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ  สําหรับกองการศึกษา จํานวน 16,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน หรือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก เพือปฏิบัติงานต่าง ๆ 
(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) และค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังไว้  
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 97ลําดับที 11)
  

ค่าจ้างเหมาพีเลียงเด็ก จํานวน 144,000 บาท
     -เพือจ้างเหมาพีเลียงเด็ก จํานวน 2 อัตรา ๆ 6,000 บาท/ เดือน
     -เป็นไปตาม...1)หนังสือตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
     2)ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการกําหนดจํานวนตําแหน่งพนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนตําบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2559
     3)มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 97ลําดับที 11)
  

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 18,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 
จํานวน 1 เครือง ตังไว้  18,000  บาท
     -ปริมาณการถ่าย 4,000 แผ่น/เดือน แผ่นที 4,001ขึนไป 
อัตราค่าบริการแผ่นละ 0.25 บาท 
      -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที  19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 97ลําดับที 11)
  

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 4,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ในการดําเนินงานตามภารกิจปกติของกองการศึกษาฯ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 97ลําดับที 11)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และต่างประเทศ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง  ในสังกัด กองการศึกษาฯ รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจาก
นายกอบต.ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของอบต.โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องทีเกียว
กับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของอบต. ทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี     
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 127 ลําดับที 14)
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 75,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาซึงมีทังสิงของและค่าแรง  
ทีอยู่ในความดูแล สังกัดกองการศึกษาฯ 
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที  19 มีนาคม  2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 128 ลําดับที 17)
    

ค่าวัสดุ รวม 58,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 26,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
เช่น  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํายาลบคําผิด, หนังสือ, 
เครืองคิดเลข, เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก, 
ไม้บรรทัด และอืน ๆ ฯลฯ  
     -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง 
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 129 ลําดับที 21)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
เช่น  ฟิวส์, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า, ไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า  
และอืน ๆ ฯลฯ   
     -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง 
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 130 ลําดับที 22)
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน   ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ช้อน ถาดหลุม และ
อืนๆ ตลอดจนวัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
         -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง 
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 131 ลําดับที 26)
  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน เช่น ขาตังกล้อง, ขาตังเขียนภาพ, พู่กัน, สี, 
กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
และอืน ๆ ฯลฯ
         -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง 
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 130 ลําดับที 23)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, 
ซีดีรอมไดร์ฟ และอืนๆ ฯลฯ
        -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง 
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 131 ลําดับที 25)
  

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน   เช่น 
มิเตอร์-ไฟฟ้า, สมอเรือ, ตระแกรงกันสวะ, หัวเชือมแก๊ส   และ
อืน ๆ ฯลฯ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ   

     -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง 
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 130 ลําดับที 24)
  

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีรับประทานอาหารสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 8,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีรับประทานอาหารสําหรับเด็กเล็ก 
จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 200 บาท      
     -เป็นไปตาม...1) จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 30 ลําดับที 16)
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โต๊ะรับประทานอาหาร จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะรับประทานอาหาร จํานวน  4  ตัว ๆ ละ
2,500 บาท 
     โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี   
     -ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.60 ม. ยาว 2.40 ม. สูง 0.50 เมตร 
จํานวน 4 โต๊ะ 
     -เป็นไปตาม...1) จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 32 ลําดับที 18) 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับสํานักงาน  
จํานวน 1 เครือง 
     โดยคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0210.5/ว5794 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
     2)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ 23 พฤษภาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 27 ลําดับที 1)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,647,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,687,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 595,460 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ   ดังนี  
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืมค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียว
กับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ 
ค่าสถานทีจัดงาน  เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน
เช่น เครืองโปรเจคเตอร์เครืองเสียง  เต้นท์  เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อืน ๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น  กระแสไฟฟ้า นําประปา
โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตังค่าเช่าอุปกรณ์และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  
ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน  
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่  ค่าตอนแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณเงินหรือของรางวัลที
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
ค่ามหรสพการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน  เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์   ค่าจ้างเหมา
ทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดงาน 
     เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า124 ลําดับที 2)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 575,460 บาท
     (1) ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก  จํานวน 392,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 3 แห่ง โดยใช้ข้อมูล
จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 จํานวนรวมทังสิน 
80 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
     - แยกเป็น
     1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม จํานวนเด็ก 40 คน
     1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย   จํานวนเด็ก 20 คน
     1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน     จํานวนเด็ก 20 คน       
     (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองสว่นท้องถิน)

     (2) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) จํานวน 136,000 บาท 
     - เพือจัดสรรสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
จํานวน 3 แห่ง ใช้ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 
10 มิถุนายน 2561 จํานวนรวมทังสิน 80 คน อัตราคนละ
1,700 บาท/ปี  กําหนดรายการเป็นค่าสือการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก 
     - แยกเป็น
     2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม จํานวนเด็ก 40 คน
     2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย   จํานวนเด็ก 20 คน
     2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน     จํานวนเด็ก 20 คน  
     (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองสว่นท้องถิน)

     (3) ค่าหนังสือเรียน จํานวน 8,400 บาท
     -เพือจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
     - แยกเป็น
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     3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม จํานวนเด็ก 21 คน
     3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย   จํานวนเด็ก 10 คน
     3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน     จํานวนเด็ก 11 คน 
   (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองสว่นท้องถิน)

     (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 8,400 บาท
     -เพือจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี
     - แยกเป็น
     4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม จํานวนเด็ก 21 คน
     4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย   จํานวนเด็ก 10 คน
     4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน     จํานวนเด็ก 11 คน 
   (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองสว่นท้องถิน)

     (5) ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 12,600 บาท
     -เพือจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครืองแบบนักเรียน 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี
     - แยกเป็น
     5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม จํานวนเด็ก 21 คน
     5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย   จํานวนเด็ก 10 คน
     5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน     จํานวนเด็ก 11 คน 
   (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองสว่นท้องถิน)

     (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 18,060 บาท
     -เพือจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี )
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430 บาท/ปี
    - แยกเป็น
     6.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม จํานวนเด็ก 21 คน
     6.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย   จํานวนเด็ก 10 คน
     6.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน     จํานวนเด็ก 11 คน 
   (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองสว่นท้องถิน)
  
      -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     -  (1)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 132 ลําดับที 27)
    -(2)-(6) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 12 ลําดับที 1)
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ค่าวัสดุ รวม 1,092,240 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,092,240 บาท

     (1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 153,300 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดจ้างอาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.ดงมหาวัน 
ทัง 3 แห่ง โดยใช้ข้อมูล จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 
10 มิถุนายน 2561 จํานวนรวมทังสิน 80 คน 
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน   
     - แยกเป็น
     1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม จํานวนเด็ก 40 คน
     1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย   จํานวนเด็ก 20 คน
     1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน     จํานวนเด็ก 20 คน       
     (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองสว่นท้องถิน)

    (2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน 938,940 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สําหรับ 
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ร.ร.ในพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน   
     - แยกเป็น
     -โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  จํานวนเด็ก 215 คน
     -โรงเรียนบ้านร่องหวาย       จํานวนเด็ก  94 คน
     -โรงเรียนบ้านปงเคียน        จํานวนเด็ก 181 คน
     (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองสว่นท้องถิน)
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 41 ลําดับที 1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,960,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,960,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมหา
วัน

จํานวน 1,960,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  อัตราคนละ 20 บาทต่อคน 
จํานวน 200 วัน  จํานวน 1,960,000 บาท
     - แยกเป็น
     -อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน  จํานวนเด็ก 215 คน
     -อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องหวาย       จํานวนเด็ก  94 คน
     -อุดหนุนโรงเรียนบ้านปงเคียน        จํานวนเด็ก 181 คน
     (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองสว่นท้องถิน)
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 44 ลําดับที 1)
  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 365,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 142,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 142,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,890 บาท
     - ค่าจ้างเหมาการสํารวจการขึนทะเบียนสุนัขและแมว
     (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน)
     -เป็นไปตาม...1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท0810.5/ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
     3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
     4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 31 ลําดับที 1)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 96,000 บาท
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพืนที
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน จํานวน 11 หมู่บ้าน
เป็นค่าดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้าย ค่านํามันเชือเพลิง ค่าทรายทีมีฟอส ค่านํายาเคมีพ่นกําจัดยุง
ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าของสมมนาคุณวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 133 ลําดับที 1)
  

โครงการรณรงค์อบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลือนอาสาสมัครท้องถิน
รักษ์โลก (อถล.)

จํานวน 5,000 บาท

     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์อบรมและประชาสัมพันธ์การขับ
เคลือนอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก (อถล.)โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับ เช่น การตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน ค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลพืนฐาน ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท0808.2/ว 2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 35 ลําดับที 3)
  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 28,710 บาท
     -เพือดําเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า  โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ เช่น
     - ค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน
ป้ายโครงการ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท0810.5/ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
     3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
     4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 31 ลําดับที 1)
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โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว เช่น การตกแต่งสถานที
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน ค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลพืนฐาน ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 135 ลําดับ
ที 5)
  

งบเงินอุดหนุน รวม 223,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 223,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์พาหนะของโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงราย

จํานวน 3,000 บาท

     -อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและ
แมวทีเป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ
ในพืนทีจังหวัดเชียงราย
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 24 ลําดับที 1)
  

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท
     -เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
     -เพืออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพือจัดทําโครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
จํานวน 11 หมู่บ้าน เป็นเงินทังสิน 220,000 บาท
     -เป็นไปตาม...1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 
ที 0810.5/ว1745ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที 0810.5/ว2072
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 39 ลําดับที 1)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและสตรี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ เช่น การตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท0808.2/ว 2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 136 ลําดับที 1)
   
  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,983,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,020,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,020,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 671,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล  ดังนี
     -ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง
     -ตําแหน่ง  นายช่างโยธา
ทังนีตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 137 ลําดับที 1)
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล   ดังนี
     -ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท 
ทังนีตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 
    -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 137 ลําดับที 2)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,000 บาท
     (1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี
     -ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา 
     (2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี
     -ตําแหน่ง  คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
     ทังนี ข้อ (1)และ (2)ตังแต่เดือน ตุลาคม 2561
ถึง เดือนกันยายน 2562
    -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 138 ลําดับที 3)
  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี
     -ตําแหน่ง  คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
ทังนีตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
    -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 138 ลําดับที 4)
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งบดําเนินงาน รวม 820,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 112,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน รายละเอียด ดังนี
     (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้  30,000  บาท
     -เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ตามระเบียบ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที มท 0808.4/ว3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553 เรือง การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     (2) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
สังกัด กองช่าง  ตังไว้  82,000 บาท
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 
ลงวันที  29  พฤษภาคม  2557  เรือง   การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558   เรือง ประกาศ
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.   เรือง   กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
หลักเกณฑ์  เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 138 ลําดับที 5)
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล สังกัด กองช่าง 
ตามสิทธิทีจะได้รับ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 139 ลําดับที 7)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองช่าง ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  

     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร 
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 139)
  

ค่าใช้สอย รวม 436,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เกียวข้องกับความรับผิดชอบของกองช่าง

จํานวน 20,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าหรือกําจัดวัชพืช
อืน ๆ สถานทีอันเป็นสาธารณะ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าบริการรถแบ็คโฮ
รถเกรด รถบดถนน การดัดแปลงปรับปรุงต่อเติมอาคาร ฯลฯ 
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที  19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 140 ลําดับที 9)

ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานไฟฟ้า จํานวน 108,000 บาท
     -เพือเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานไฟฟ้าและปฏิบัติหน้าทีอืน
ทีเกียวข้อง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,000  บาท/เดือน
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140)
  

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 18,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เป็นค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร จํานวน 1 เครือง ตังไว้  18,000  บาท
     -ปริมาณการถ่าย 4,000 แผ่น/เดือน แผ่นที 4,001ขึนไป 
อัตราค่าบริการแผ่นละ 0.25 บาท 
      -เป็นไปตาม...1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที  19 มีนาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 140 ลําดับที 9)
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รายจ่ายเพือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 150,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน หรือ
นิติบุคคล 
    เป็นไปตาม...1)ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างฯ
     2)ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที กค (กวจ.)0405.2/ว 259 ลงวันที
4 มิถุนายน 2561
     3)พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 140 ลําดับที 9)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง  ในสังกัดกองช่าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจาก
นายกอบต.ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของอบต.โดยจ่ายเป็นค่า
เบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที
ของอบต.ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 140 ลําดับที 10)
  

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตทีดิน จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตทีดินและอืน ๆ 
ทีจําเป็นในการตรวจสอบ แนวเขตและทีดินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมหาวัน 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 141 ลําดับที 13)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
     (1) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืน ๆ ทีอยู่ในความดูแล ของกองช่าง  ตังไว้ 95,000 บาท
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครือง
ปรินเตอร์ ค่าจ้างแรงงานบุคคลทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จ้างเป็นการชัวคราวในการซ่อมแซมถนนในพืนทีอบต.ดงมหาวัน
 ซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ
     (2) ค่าซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายานพาหนะ 2
ระดับ  คือ
     - การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการ
ใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้ระหว่าง 60,000-120,000
กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ตังไว้ 2,000 บาท
     -การซ่อมกลาง คือการซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ
6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึง
ก่อนตังไว้ 3,000  บาท
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1536   
ลงวันที  19  มีนาคม  2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 141 ลําดับที 12) 

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
เช่น  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํายาลบคําผิด, หนังสือ, 
เครืองคิดเลข, เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก, 
ไม้บรรทัด และอืน ๆ ฯลฯ  
     -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
เรือง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 141 
ลําดับที14)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน   สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น ฟิวส์, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า,
ไมโครโฟน, ขาตังไมโครโฟน, หัวแร้งไฟฟ้า และอืน ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
เรือง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 142
ลําดับที15)
  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 130,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน  เช่น ไม้  ตะปู  หินคลุก  ทราย หิน  เหล็ก  ยางแอสฟัลท์  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีดแบบสําเร็จรูป ปูน สี วัสดุประปา อุปกรณ์ประปา
และวัสดุอืน ๆ ฯลฯ 
     -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
เรือง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 144 ลําดับที 20) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน   สินเปลือง   หมดไป   หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน  เช่น  ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ 
เพลา ฟิมล์กรองแสง ไขควง ประแจ กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  และอืน ๆ ฯลฯ 
     -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
เรือง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 142 ลําดับที 16) 
   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป   หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน  เช่น แก๊สหุงต้ม, นํามันเชือเพลิง, นํามันดีเซล, นํามันก๊าด, 
นํามันเบนซิน, นํามันเตา, นํามันจารบี, นํามันเครือง นํามันสําหรับเครือง
เจาะคอนกรีต และอืน ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
เรือง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 142 ลําดับที 17) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, 
ซีดีรอมไดร์ฟและอืน ๆ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
เรือง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 143 ลําดับที 18) 
  

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ รายจ่ายเพือให้ได้มา ซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร    หรือตามปกติมีอายุ การใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง   หมดไป   หรือเปลียนสภาพไปใน ระยะเวลาอันสัน
เช่น  บันไดอลูมิเนียม และอืน ๆ ฯลฯ 
     -เป็นไปตาม...1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
เรือง   การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 17 ลําดับที 1) 
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งบลงทุน รวม 143,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 143,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,600 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท 
     โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
     -เป็นเก้าอีบุนวม มีพนักพิง  
     -ปรับระดับได้
     -มีล้อเลือน 
     -มีทีพักแขน
     -เป็นไปตาม...1) จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจาก
ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที  27 มิถุนายน2559 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 2/2561 หน้า 56 ลําดับที 6)
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ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องวัดมุม จํานวน 110,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 110,000 บาท
     โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ)
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรง
(2) กําลัง ขยาย 30 เท่า
(3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
(4) ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30
 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
(5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่าตัวคูณคงที 100
(7) ค่าตัวบวกคงที 0
(8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงการทํางาน 
+ / -3 ลิปดา
(9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัด
เป็น องศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ 
LCD (Liquid Crystal Display) ทัง 2 หน้าของตัวกล้อง
(10) แสดงค่ามุมทีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา
(11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา
(12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
(13) ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
(14) สามารถแสดงผลทังเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิง
(15) มีแบตเตอรีติดตังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรีได้
(16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 
(17) อุปกรณ์ประกอบ
- ขากล้องเลือนขึนลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
- มีฝาครอบเลนส์
- ทีชาร์ทแบตเตอรี
- มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจํากล้อง
หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึงมีค่ายิงน้อยยิง
ดี
     -เป็นไปตาม...1) ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 55 ลําดับที 3)
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เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส จํานวน 9,500 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส ดังนี 
     1)  ขนาดความยาว 100 เมตร  จํานวน  1 อัน ๆ ละ 6,000 บาท 
     2)  ขนาดความยาว 50 เมตร จํานวน 1 อันๆละ 3,500 บาท  
     โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1. สายเทปทําด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส
    2. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 
        2 มิลลิเมตร
    3. หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 
        0.5  มิลลิเมตร
   4. เป็นตลับทรงกลมมีสายคาดไว้ยึดกับมือ
   5. มีทีหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทําด้วยพลาสติก
     -เป็นไปตาม...1) จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที  27 มิถุนายน 2559 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 2/2561 หน้า 55 ลําดับที 1)
  

ไม้สต๊าฟแบบชัก จํานวน 8,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าไม้สต๊าฟแบบชัก 
     1)ขนาดความยาว 7  เมตร  จํานวน  1 อัน ๆ ละ 5,000 บาท 
     2)ขนาดความยาว 5 เมตร จํานวน 1 อัน ๆ ละ 3,000 บาท  
     โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1. ทําด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
2. มีความยาว 7 เมตร และ 5 เมตร สามารถเลือนขึน-ลงได้
3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตังเป็นตัวเลขโดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. 
    มีเลขกํากับทุก 10 ซม.
4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
6. สีทีขีดแบ่งเป็นสีดําสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
     -เป็นไปตาม...1) จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที  27 มิถุนายน 2559 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม เปลียนแปลง  ครังที 2/2561 หน้า 55 ลําดับที 2)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 7,100 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 7,100 บาท
     โดยคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
  กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
  17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0210.5/ว5794 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1171 
ลงวันที 15 มิถุนายน 2560 
    3) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือการเศรษฐกิจและสังคม  
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 56 ลําดับที 8)
   

จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 2,800 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 2,800 บาท
     โดยคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
     -เป็นไปตาม...1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0210.5/ว5794 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1171 
ลงวันที 15 มิถุนายน 2560 
    3) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือการเศรษฐกิจและสังคม  
ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 56 ลําดับที 7)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 90,000 บาท
งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 90,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการติดตังไฟกิงแบบโซลาเซลล์ จํานวน 3 จุด หมู่ที 5 บ้านสันไทรงาม จํานวน 90,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตังไฟกิงแบบโซลาเซลล์ หมู่ที 5 บ้านสัน
ไทรงาม จํานวน 3 จุด  
     1. จุดสีแยกบ้านนางบัวนัยติบ 
     2. จุดสีแยกบ้านนายวงค์ บุญมา 
     3. จุดสามแยกบ้านนายจํานงค์  พุทธวงค์
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 11 ลําดับที 13)
  

งานบําบัดนําเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวาในแหล่งนํา
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนิน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 23 ลําดับที 2)
 

วันทีพิมพ์ : 31/8/2561  14:58:51 หน้า : 61/81



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 286,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 2)พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว600
ลงวันที 29 มกราคม 2559
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว5797
ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 163 ลําดับที 9)
  

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถินโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ เช่น
ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว600
ลงวันที 29 มกราคม 2559
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว5797
ลงวันที 10 ตุลาคม 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 163 ลําดับที 10)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน จํานวน 60,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
ดงมหาวัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ เช่น
ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 161 ลําดับที 5)
  

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตําบลดงมหาวัน จํานวน 60,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี
ตําบลดงมหาวัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ
เช่น  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 162 ลําดับที 6)
  

โครงการศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตําบลดงมหาวัน จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดตําบลดงมหาวัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ 
ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 162 ลําดับที 7)
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โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที 5 บ้านสันไทรงาม จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที 5
บ้านสันไทรงาม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ
เช่น  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 28 ลําดับที 1)
  

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที 9 บ้านป่าสักงาม จํานวน 36,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็น โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที 9 บ้านป่าสักงาม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ
เช่น  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 28 ลําดับที 2)
  

โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที 11 บ้านใหม่ร่องหวาย จํานวน 25,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็น โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที 11 
บ้านใหม่ร่องหวาย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ
เช่น  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 29 ลําดับที 3)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอเวียงเชียงรุ้ง

จํานวน 30,000 บาท

     -เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง ดําเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
หน้า 203 ลําดับที 1)
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลดงมหาวัน จํานวน 100,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตําบลดงมหาวัน   จํานวน 11 หมู่บ้าน  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินโครงการ  ดังนี  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม   ค่าอาหารว่างและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอลล์   
ค่าใช้จ่ายอืน  ได้แก่  ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน  
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม  ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทํา
ป้ายชือหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน 
เพือเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพือมอบให้ผู้ชนะ
การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ เช่น  การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  
ริวขบวน  กีฬาสาธิต  ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   ค่าใช้จ่ายเกียว
กับสถานที ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน  เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง 
ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน  รวมค่าติดตัง
และค่ารือถอน   เช่น  เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง  เต้นท์  เวที   
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย  เช่น  ค่าจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยหรืออืน ๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานทีค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น  กระแสไฟฟ้า   
นําประปา โทรทัศน์  รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืน ๆ 
ทีเกียวข้อง  ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน  
      -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 
หน้า 165 ลําดับที 1)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ชนเผ่า เช่น  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้
จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ได้แก่ 
ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น 
เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
รักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออืน ๆ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด   ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ 
รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืน ๆ  ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่า
บริการรถสุขา   ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณเงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศ
ทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตามหนังสือสังการ  
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 32 ลําดับที 1)
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โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดนํา
ดําหัวผู้สูงอายุตําบลดงมหาวัน  เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรอง
ผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้อง  ได้แก่  ค่าสถานทีจัดงาน เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง 
ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตัง
และค่ารือถอน เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ เครืองเสียง  เต้นท์  เวที  
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยหรืออืน ๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานที ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า 
นําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืน ๆ 
ทีเกียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน 
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน   ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ 
การแสดง   และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น 
ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือ
สิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน 
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 166 ลําดับที 3)  
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบังไฟตําบลดงมหาวัน จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีบุญบังไฟตําบลดงมหาวัน  เช่น  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืม
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ 
ค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน 
รวมค่าติดตังและค่ารือถอน   เช่น เครืองโปรเจคเตอร์ 
เครืองเสียง เต้นท์  เวที   ค่าใช้จ่ายเกียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออืน ๆ 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานที  
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ   เช่น กระแสไฟฟ้า นําประปา โทรทัศน์ 
รวมถึงค่าติดตัง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาทีจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณเงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และสือประเภทสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
หน้า 166 ลําดับที 4)
 

งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมการประกวดริวขบวนศิลปวัฒนธรรม อําเภอเวียงเชียง
รุ้งเพือประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 46 “เจียงฮายเกมส์”
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 85,000 บาท

     -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมการประกวด
ริวขบวนศิลปวัฒนธรรม อําเภอเวียงเชียงรุ้งเพือประชาสัมพันธ์การ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 46 “เจียงฮายเกมส์” ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. (2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 21 ลําดับที 3)
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โครงการจัดเครืองสักการะถวายเนืองในวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จํานวน 5,000 บาท

     -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเครืองสักการะถวายเนือง
ในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. (2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 20 ลําดับที 1)
    

โครงการจัดงานเนืองในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 5,000 บาท

   -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานเนืองใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. (2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 25 ลําดับที 4)
    

โครงการจัดงานเนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 5,000 บาท

 -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร     
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. (2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 25 ลําดับที 3)
    

โครงการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง "หกเป็งล่อง
ฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

จํานวน 5,000 บาท

     -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีนมัสการ
และสรงนําพระธาตุดอยตุง "หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. (2561-2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 26 ลําดับที 7)
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โครงการจัดงานพ่อขุนมังรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย จํานวน 30,000 บาท
     -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานพ่อขุนมังรายมหาราช
และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
หน้า 199 ลําดับที 2)  
  

โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนืองในวันปิยมหาราช จํานวน 5,000 บาท
     -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวาง
พวงมาลาเนืองในวันปิยมหาราช
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
หน้า 200 ลําดับที 3)  
  

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 10,000 บาท
     -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
หน้า 200 ลําดับที 4)  
  

โครงการจัดงานวันชาติไทย จํานวน 5,000 บาท
     -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันชาติไทย
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 26 ลําดับทื 5) 
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โครงการจัดงานสรงนําพ่อขุนมังรายมหาราช จํานวน 5,000 บาท
     -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสรงนําพ่อขุนมัง
รายมหาราช
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
หน้า 202 ลําดับทื 7) 
 

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จํานวน 5,000 บาท
     -อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     -เป็นไปตาม...1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 
มิถุนายน 2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 21 ลําดับที 2) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,331,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,331,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,331,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติในฌาปนสถานหมู่บ้าน บ้านป่าเลา หมู่ที 3 
บ้านป่าเลา

จํานวน 200,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติในฌาปนสถานหมู่บ้าน
บ้านเลา หมู่ที 3 บ้านป่าเลา                               
     - ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 9 ลําดับที 8) 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องนําศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าตึง หมู่ที 6 บ้าน
ป่าตึง

จํานวน 100,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องนําศาลาอเนกประสงค์
บ้านป่าตึง หมู่ที 6 บ้านป่าตึง                         
     -ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 5.10 เมตร
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า12 ลําดับที 17) 
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า อบต.ดงมหาวัน จํานวน 180,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า 
อบต.ดงมหาวัน 
     -กว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบถนน ท.1-01)
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 22 ลําดับที 48)
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7หมู่ที 7 พร้อมวางท่อ
ระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จํานวน 8 ท่อน จุดเริมต้น
สวน นายสุพจน์ อุทาโกสม จุดสินสุดถนนคอนกรีต หมู่ที 7 บ้านดอยศิริมงคล

จํานวน 148,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7
หมู่ที 7 พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 
จํานวน 8 ท่อน จุดเริมต้นสวนนายสุพจน์  อุทาโกสม จุดสินสุด
ถนนคอนกรีต                                                
     - กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบถนน ท.1-01)
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 38 ลําดับที 8)
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสระนําประปา
หมู่บ้าน จุดเริมต้น ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม จุดสินสุดสระนําประปา
หมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านสันไทรงาม

จํานวน 119,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางไปสระนําประปาหมู่บ้าน จุดเริมต้น ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม 
จุดสินสุดสระนําประปาหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านสันไทรงาม
     -กว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 249.00 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบถนน ท.1-01)
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 37 ลําดับที 6)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัญญา  เกตุละคร
ไปทางประปาหมู่บ้าน จุดเริมต้นบ้านนายสัญญา เกตุละคร จุดสินสุดสวน
นายไพบูรย์  โคตรบรรเทา หมู่ที 2 บ้านร่องหวาย

จํานวน 100,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายสัญญา  เกตุละครไปทางประปาหมู่บ้าน จุดเริมต้นบ้าน
นายสัญญา เกตุละคร จุดสินสุดสวนนายไพบูรย์  โคตรบรรเทา 
หมู่ที 2 บ้านร่องหวาย                                                 
     - กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบถนน ท.1-01)
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 36 ลําดับที 2)
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้าน
นายชาญวิทย์ สุขเกษม ไปทางบ่อสูบนําประปา
หมู่บ้าน จุดเริมต้นบ้านนายชาญวิทย์ สุขเกษม 
จุดสินสุดนานางสาวรัตติกร มณีวรรณ 
หมู่ที 1 บ้านดงมหาวัน

จํานวน 300,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หน้าบ้านนายชาญวิทย์ สุขเกษมไปทางบ่อสูบนําประปาหมู่บ้าน 
จุดเริมต้นบ้านนายชาญวิทย์  สุขเกษม จุดสินสุด
นานางสาวรัตติกร  มณีวรรณ หมู่ที 1 บ้านดงมหาวัน
     -กว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบถนน ท.1-01)
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 36 ลําดับที 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปประปาหมู่บ้าน จุดเริมต้น 
บ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง จุดสินสุดสวนนางฝ้าย สวัสดินที 
หมู่ที 8 บ้านปงเคียน

จํานวน 280,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางไปประปาหมู่บ้าน จุดเริมต้นบ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง 
จุดสินสุดจุดสินสุดสวนนางฝ้าย สวัสดินที                                       
     -กว้าง 5.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบถนน ท.1-01)
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 39 ลําดับที 10)
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  จุดเริมต้นบ้านนางคํา  นัยติบ จุดสินสุด
บ้านนายไกรสร  มณีจันทร์สุข หมู่ที 12 บ้านใหม่มหาวัน

จํานวน 52,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  จุดเริมต้น
บ้านนางคํา  นัยติบ จุดสินสุดบ้านนายไกรสร  มณีจันทร์สุข 
หมู่ที 12 บ้านใหม่มหาวัน                                                        
- ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 350.00  เมตร หนาเฉลีย 0.50 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 350.00 ลูกบาศก์เมตร
  -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 21 ลําดับที 43)
   

โครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล.Box Culvert จุดหนองตะเคียน หมู่ที 10
บ้านปงบน

จํานวน 300,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อเหลียม คสล. Box Culvert 
จุดหนองตะเคียน หมู่ที 10 บ้านปงบน                                  
- ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานกรมทางหลวงชนบท)
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 27 ลําดับที 9)
  

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จุดเริมต้น
บ้านนายนรชิต  นรรัตน์  จุดสินสุดบ้านนายมานพ นัยติบ  หมู่ที 12 
บ้านใหม่มหาวัน

จํานวน 200,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดจุดเริมต้นบ้านนายนรชิต  นรรัตน์  จุดสินสุดบ้านนายมานพ นัยติบ
     - กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 -0.70 เมตร ความยาว 54.00เมตร  
ก่อสร้างบ่อพักนํา 1 บ่อ พร้อมวางท่อ คสล. 0.40 ม. จํานวน 6 ท่อน
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 39 ลําดับที 12 )
  

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที 2 
บ้านร่องหวาย จุดเริมต้นบ้านนางราตรี ไสงาม จุดสินสุดสวน
นายศราวุธ  ศรีประดับ

จํานวน 150,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด หมู่ที 2 บ้านร่องหวาย จุดเริมต้นบ้านนางราตรี ไสงาม จุดสินสุด
สวนนายศราวุธ  ศรีประดับ
     -กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50-0.70 เมตร ความยาวรวม 44.50 เมตร
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 37 ลําดับที 3)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จุดบ้านนางดอน  
ล้อมวงค์ หมู่ที 11 บ้านใหม่ร่องหวาย

จํานวน 16,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด จุดบ้านนางดอน  ล้อมวงค์ หมู่ที 11 บ้านใหม่ร่องหวาย
     -กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 -0.40 เมตร ความยาวรวม 3.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักนํา จํานวน 1 บ่อ
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง  ครังที 2/2561 หน้า 19 ลําดับที 38)
  

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จุดเริมต้นคลอง
ร่องหวาย จุดสินสุดบ้านนางพวน  วงษ์ชาลี หมู่ที 11 บ้านใหม่ร่องหวาย

จํานวน 140,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดจุดเริมต้นคลองร่องหวาย จุดสินสุดบ้านนางพวน  วงษ์ชาลี
     -กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 -0.50 เมตร ความยาวรวม 33.50 เมตร 
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 19 ลําดับที 39) 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารางวี หมู่ที 12 บ้านใหม่มหาวัน จํานวน 50,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายนํารางวี หมู่ที 12 
บ้านใหม่มหาวัน
     -จุดเริมต้นบ้าน ด.ต.ประคอง  หน่อแก้ว  จุดสินสุด
บ้าน ด.ต.ประคอง หน่อแก้ว                                      
     - กว้าง 1.10 เมตร  ลึก 0.40 เมตร ความยาว 80.00 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. 0.40 ม. 6 ท่อน
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 9 ลําดับที 3) 
 

โครงการขยายผิวจราจร คสล. จุดเริมต้นจากจุดบ้านนายสุรชัย  ชาคําสนธ์  
จุดสินสุดบ้านนายภิเชษฐ์   ธิโสดา  หมู่ที 11 บ้านใหม่ร่องหวาย

จํานวน 119,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายผิวจราจร คสล. จุดเริมต้นจากจุด
บ้านนายสุรชัย  ชาคําสนธ์  จุดสินสุดบ้านนายภิเชษฐ์   ธิโสดา  
หมู่ที 11 บ้านใหม่ร่องหวาย                                         
     - กว้าง 1.00 เมตรสองข้างทาง ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนทีไม้น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบถนน ท.1-01)
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 39 ลําดับที 11) 
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โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.จุดเริมต้นจากสีแยกบ้าน
นายสุพจน์  หาญกล้า จุดสินสุดสีแยกบ้านนางจันทร มะลิหอม 
หมู่ที 2 บ้านร่องหวาย

จํานวน 90,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.จุดเริมต้นจากสี
แยกบ้านนายสุพจน์  หาญกล้า จุดสินสุดสีแยกบ้านนางจันทร มะลิหอม
     -กว้าง 1.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 182.00 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบถนน ท.1-01)
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 37 ลําดับที 4) 
 

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.จุดเริมต้นบ้านนายประดิษฐ์  แสนพวง 
จุดสินสุดบ้านนายชัยรัตน์  จันทรักษ์ หมู่ที 6 บ้านป่าตึง

จํานวน 180,000 บาท

      -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.จุดเริมต้น
บ้านนายประดิษฐ์  แสนพวง จุดสินสุดบ้านนายชัยรัตน์  จันทรักษ์ 
หมู่ที 6 บ้านป่าตึง                                                
     -กว้าง 1.00 เมตรสองข้างทาง ยาว 187.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 374 ตารางเมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน แบบถนน ท.1-01)
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 38 ลําดับที 7) 
 

โครงการเทลาน คสล.ฌาปนสถาน หมู่ที 9 บ้านป่าสักงาม 
ขนาดพืนทีลานไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

จํานวน 87,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการเทลาน คสล.ฌาปนสถาน หมู่ที 9 
บ้านป่าสักงาม 
     -ขนาดพืนทีลานไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 16 ลําดับที 31) 
 

โครงการเทลาน คสล.บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านดอยศิริมงคล จํานวน 102,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการเทลาน คสล.บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน 
หมู่ที 7 บ้านดอยศิริมงคล 
     -ขนาดพืนทีลานไม่น้อยกว่า 283.00 ตารางเมตร
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 38 ลําดับที 9)
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โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 9 
บ้านป่าสักงาม ขนาดพืนทีลานไม่น้อยกว่า 410 ตารางเมตร

จํานวน 147,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที 9 บ้านป่าสักงาม
     -ขนาดพืนทีลานไม่น้อยกว่า 410.00 ตารางเมตร
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 16 ลําดับที 30)
 

โครงการปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้าน   หมู่ที 5 บ้านสันไทรงาม จํานวน 61,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 5 
บ้านสันไทรงาม
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 10 ลําดับที 11) 
 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านใหม่ร่องหวาย จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 11 
บ้านใหม่ร่องหวาย
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 18 ลําดับที 36)
   

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านป่าเลา จํานวน 100,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 3 
บ้านป่าเลา
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 9 ลําดับที 9) 
 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านดอยศิริมงคล จํานวน 50,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 7 
บ้านดอยศิริมงคล
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 14 ลําดับที 23) 
 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านป่าสักงาม จํานวน 40,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 9 
บ้านป่าสักงาม
     -เป็นไปตาม...1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 15 ลําดับที 29) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีมีความจําเป็นใน
การดําเนินโครงการ ฯลฯ 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 190 ลําดับที 1)     

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิรักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 5,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิ
รักษ์พืนทีสีเขียว เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าป้าย ฯลฯ เพือส่งเสริมการปลูกป่า
เพือลดโลกร้อนและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดิดี
     -เป็นไปตาม...1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 122 ลําดับที 8)
  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,942,450 บาท
งบกลาง รวม 11,942,450 บาท
งบกลาง รวม 11,942,450 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนาย
จ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีองค์การบริหารส่วนตําบล
จะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบียประกันสังคมของ
     (1) พนักงานจ้าง จํานวน 85,500 บาท
     (2) ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14,500 บาท
     -เป็นไปตาม...1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด
ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที 3)
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 193 ลําดับที 1)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,310,800 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ 
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118
ลงวันที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4
/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 194 ลําดับที 2)
  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,872,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ 
     -เป็นไปตาม...1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2553
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2
พ.ศ. 2559
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 194 ลําดับที 3)
  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชือ
ทีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร 
     -เป็นไปตาม...1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 
และ ข้อ 17
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 194 
ลําดับที 4)
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สํารองจ่าย จํานวน 255,650 บาท
     -เพือสํารองจ่าย เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมี
สาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านัน และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อืนและจังหวัดทีประสบสาธารณภัย 
เป็นไปตาม...1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2560
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313. 4
/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นําท่วมฉับพลัน นําป่าไหลหลาก และนําล้นตลิง
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว 4515 ลงวันที 11 สิงหาคม 2558/ 
     7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว 843 ลงวันที 28 เมษายน 2559 
     8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 
     9) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358
ลงวันที 29 ตุลาคม 2553
     10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 
     11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 
     12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4
/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560  
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้า 194 ลําดับที 5) 
 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน 98,000 บาท
     -เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน 98,000
 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 194 ลําดับที 6)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 186,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่าย
ทัวไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและ
เงินอุดหนุน) โดยในปี 2562 ได้ประมาณการไว้ที 18,600,000 บาท
คํานวณได้ ดังนี = 18,600,000 X 1/100 = 186,000 บาท
     -เป็นไปตาม...1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถินพ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 7) พ.ศ. 2548
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0808.5/2305 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 195 ลําดับที 9) 
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