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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย

อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 75,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 40,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 35,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 262,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 6,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 135,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 135,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,027,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 700,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 75,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,997,000 บาท
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คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 25,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,200,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,500,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย

อําเภอแมสาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,818,400 บาท
งบกลาง รวม 10,818,400 บาท

งบกลาง รวม 10,818,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองุทนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ โดยคํานวน
รอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานและเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานจาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ
ปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนาย
จาง โดยคํานวณในอัตรรอยละ 0.2 ของคาจางทั้ง
ป (มกราคม - ธันวาคม)
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,302,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุตําบล
บานดาย โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได มี
กําหนด 1 ป รายละเอียดดังนี้
อายุ 60 - 69 ป จะไดรับคนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ป จะไดรับคนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ป จะไดรับคนละ 800 บาท
อายุ 90 ป ขี้นไป จะไดรับคนละ 1,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยวาดยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซอมแนวทางการตั้งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564
 เงินอุดทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับ โครงการเสริมสรางสวัสดิการ
สังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการประจายอํานาจฯ พ
.ศ. 2542 มาตรา 16
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 26 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 23/9/2564  14:51:10 หนา : 2/90



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,437,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ใหแก
คนพิการที่สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดในตําบลบานดาย ดังนี้
คนพิการมีอายุต่ํากวา 18 ป คนละ 1,000 บาท/เดือน 
คนพิการมีอายุมากกวา 18 ป คนละ 800 บาท/เดือน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
   พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายรน 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซอมแนวทางการตั้งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564
 เงินอุดทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับ โครงการเสริมสรางสวัสดิการ
สังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 27 ลําดับที่ 4
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส แก
ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยและมีความเป็น
อยูที่ยากจนในตําบลบานดาย ดังนี้
ผูปวยเอดส คนละ 500บาท/เดือน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
   พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
ซักซอมแนวทางการตั้งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564
 เงินอุดทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับ โครงการเสริมสรางสวัสดิการ
สังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 143
 ลําดับที่ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารคาดการณไดลวงหนา ใน
กรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป และ
นําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวม หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนการเกิดสาธารณะภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4
/ว 667 ลงวัน ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การ
กําหนดรายการในงบกลาง ประเภทสํารองจาย
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบ ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุก ประเภทประจําป และมิใหนํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน บําเห
น็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500
- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานดาย (สปสช.อบต
.บานดาย)

จํานวน 250,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบานดาย สําหรับ อบต.ขนาด
กลางไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทอง ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอง ถิ่น พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 143
 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 23/9/2564  14:51:11 หนา : 6/90



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,775,090 บาท

งบบุคลากร รวม 5,507,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือน  ของ นายก อบต. จํานวน 12 เดือน/ รอง
นายก อบต. จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ในอัตราเดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 244,800 บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ในอัตราเดือน
ละ 11,220 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว 269,280 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล   สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง  ของ นายก อบต
. จํานวน 12 เดือน/ รองนายก อบต. จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ในอัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 21,000 บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ในอัตราเดือน
ละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 21,120
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล   สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ  ของ นายก อบต. จํานวน 12
 เดือน/ รองนายก อบต. จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ในอัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 21,000 บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ในอัตราเดือน
ละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 21,120
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล   สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 12
 เดือน เดือนละ 7,200 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก 
1.ประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,220
 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน   134,640.-  บาท
2.รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,180
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน   110,160.-  บาท
3. เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 บาท
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน   86,400.-  บาท
4. สมาชิกสภา อบต. จํานวน 10 อัตรา เดือนละ 7,200
 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 864,400.- บาท     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,627,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,404,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 8 ตําแหนง แยกราย
ละเอียด ดังนี้  
1. ปลัด อบต. จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 519,600.-บาท
2. หัวหนาสํานักปลัด อบต. จํานวน 12 เดือน   เป็นเงินทั้ง
สิ้น 416,160.-บาท
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินทั้ง
สิ้น 336,360.-บาท
4. นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น   336,360
.-บาท 
5. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินทั้งสิ้น 271,200
.-บาท
6. นักวิชาการเกษตร   จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินทั้งสิ้น 210,840
.-บาท 
7. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น   178,200.-บาท
8. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น   136,200
.-บาท
 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 26,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ ของพนักงานสวนตําบล สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ไดแก  
 1. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น   26,940
.-บาท
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อต.เรื่องกําหนดหลักเกณฑ
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจายคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกําหนดให ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน รายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น จํานวน 2
 ตําแหนง ดังนี้
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 168,000 บาท
2. หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว 42,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เม.ย.2547
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 ก.ย.2556 เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 918,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 5
 ตําแหนง ไดแก 
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 12 เดือน เป็น
เงินทั้งสิ้น 241,080.-บาท
2. พนักงานขับรถยนต  2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 307,440.-บาท  
3. ผูชวยเจาหนาที่ป้องกันฯ   จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 154,320.-บาท
4. คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น  108,000.-  บาท
5. นักการภารโรง จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่มท 0809.5
/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 66,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 4
 ตําแหนง ไดแก 
1. พนักงานขับรถยนต  2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 28,680.-บาท  
2. ผูชวยเจาหนาที่ป้องกันฯ   จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 13,740.-บาท
3. คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น  12,000.-  บาท
4. นักการภารโรง จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ
-เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว(ฉบับที่ 2)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก อบต.ที่มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,183,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 359,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทน ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เชน คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งใหรับผิดชอบจําทํารางขอบเขตงาน คณะกรรมการหรือ
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการงาน
กอสราง คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจาง ฯลฯ ตามคําสั่ง องคการบริหาร
สวนตําบลบานดาย
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย) ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และผูบริหาร ที่มี
สิทธิ์เบิกได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

ค่าใช้สอย รวม 1,149,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารขององคการบริหารสวน
ตําบลบานดาย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคการปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 23/9/2564  14:51:11 หนา : 16/90



คาธรรมเนียม พรบ.รถยนต และคาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ (รถสวน
กลาง รถประจําตําแหนง รถรับรอง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาใชจายในการประกันภัยรถ 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาบุคคลธรรมดา
ทําความสะอาดอาคาร คาจางทําตรายางตางๆ คาจางเหมาจํากัด
ปลวด  คาจางเหมาเก็บ-ขนขยะ จางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา จางเหมารักษาความปลอดภัยในของอาคารสถาน
ที่ คาป้ายประชาสัมพันธตางๆ คาเขาเลมเอกสาร คาจัดทําแผน
พับ, วารสาร ใบปลิว, คาหนังสือพิมพ, หนังสือ กฎหมายและ
ระเบียบตางๆ สําหรับใหบริการประชาชนและใชในราชการตาม
อํานาจหนาที่และหนังสือสั่งการ องคการบริหารสวนตําบลบาน
ดายหรือกระทํากิจการอื่นๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลบานดาย
ไมสามารถดําเนินการเองได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 23/9/2564  14:51:11 หนา : 17/90



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 5,000
 บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม
คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ เลี้ยง
รับรองรวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่น เกี่ยวกับการ นิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และการรับรอง
อื่นๆ ฯลฯ
2. คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการประชุม
สภา ทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตาม กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการฯ และ
การประชุมระหวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคา
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในและ
นอกราชอาณาจักร ใหกับสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผู
บริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลและผูที่เกี่ยวของ ที่มีสิทธิเบิกได เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
 คาลงทะเบียนตาง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
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คาใชจายในการตรวจสอบที่ดิน/รังวัดที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ ในการตรวจสอบที่ดินสาธารณ
ประโยชน คารังวัดที่ดินเพื่อทราบขอบเขตที่ดินสาธารณะของ
ตําบล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2557
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร
 0901/0556 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หารือปัญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฎแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 148
 ลําดับที่ 9

คาใชจายในการรับเสด็จฯ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับเสด็จฯ เชน คาตกแตงสถานที่ คา
น้ํา คาอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0318/ว
 2795 ลงวันที่ 3 กันยายน 2540 เรื่องการตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินเป็นคาใชจายในการับเสด็จของสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 147
 ลําดับที่ 8
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการ เลือกตั้งกําหนด(กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนง ที่วางและกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการ เลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งการให
ความรวมมือ ในการประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูล
ขาวสาร แกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวน
รวม ทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และ คาใชจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ แบบ
พิมพ ป้าย เตนท คาเชาสถานที่ คาไฟฟ้า คาตอบแทนผูปฏิบัติ
งาน คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คายานพาหนะ คารักษา
ความปลอดภัย คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยคาใชจายในแตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับ ลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความเหมาะสม และทุกรายการ
สามารถ ถัวจายดวยกันได 
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพ.ร.บ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอง ถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่
สุด ที่ ลต 0014/6268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
เตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพื่อ
เป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 148 ลํา
ดับที่ 11

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สํานัก
ปลัด และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน อบต.บานดาย

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรม คุณธรรม จริยธรรม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ฯลฯ โดยคา
ใชจายในแตละ รายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม
รายการใหมไดตามความเหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจาย
ดวยกันได 
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง 4/2563 หนาที่ 32 ลําดับที่ 9

โครงการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
 เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ฯลฯ โดยคาใชจายในแตละ รายการอาจ
ปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความเหมาะ
สม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได 
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธาณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิตซไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผง
ซักฟอก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไมคงทนหรือวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง
ตางๆ ประเภทวัสดุตางๆ ใชกับยานพาหนะขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน ชุดเกียรรถยยนต หมอน้ํา ฟลมกรองแสง กรวย
จราจร กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับรถยนตสวน
กลาง รถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค รถเก็บขยะ รถ
จักรยานยนต และเครื่องตัวหญา เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน ถาน แก๊สหุงตม  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเติมดับเพลิง ถังดับ
เพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
 หรือสถานที่ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทและโทรสาร สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลบานดาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด เป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตรา ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด เป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใช ระบบอินเตอรเนต และคาบริการจดโดเมนเนม คาบริการ
ดูแลเว็ปไซด คาปรับปรุงเว็ปไซด ฯลฯ สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบานดาย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 20,050 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,050 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน (ใชที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย)
- พนักพิงหุมดวยผาอยางดี ชวยระบายอากาศ
- เบาะนั่งหุมดวยฟองน้ําอยางดี นั่งสบาย
- โครงสรางทําดวยพลาสติกอยางดี แข็งแรง ทนทาน
- ปรับระดับสูง-ต่ํา ได
- ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกเหนือราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ (สํานักงบ
ประมาณ) เป็นไปตาม หนังสือ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

ตูชั้นวางของ 9 ชอง จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจัดซื้อตูชั้นวางของ 9 ชอง
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 916 ลึก 457 สูง 915 มม.
- โครงตูและแผนชั้นทําจากเหล็กแผน
- แบงชั้นออกเป็น 3 ชั้น ๆ ละ 3 ชอง รวมจํานวน 9 ชอง
- ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกเหนือราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ (สํานักงบ
ประมาณ) เป็นไปตาม หนังสือ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

โต๊ะไมอเนกประสงค จํานวน 6,800 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะไมอเนกประสงค
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 120 ลึก 38 สูง 80 เซนติเมตร
- ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกเหนือราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ (สํานักงบ
ประมาณ) เป็นไปตาม หนังสือ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
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พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 2,950 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
- ขนาด 25 นิ้ว
- ปรับแรงลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ
- ปรับสายซาย-ขวาได และหยุดสายได
- ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกเหนือราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ (สํานักงบ
ประมาณ) เป็นไปตาม หนังสือ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตั้งตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาร
อุปกรณและคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมสาย (สถานที่กลาง)
โดยเทศบาลตําบลเวียงพางคําเป็น
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ โดยเงินอุดหนุนไดไมเกิน
อัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมา
โดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวัน ที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง วัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 

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

คาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นเงินรางวัลประจําปพนักงานสวนทอง
ถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 145 ลํา
ดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,281,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,792,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,792,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,413,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับ เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป กอง
คลัง จํานวน 4 ตําแหนง แยกราย ละเอียด ดังนี้  
1. ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 539,880 บาท
2. นักวิชาการพัสดุ จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 233,760
 บาท
3. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 402,720 บาท
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 237,600 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 - 2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน รายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น จํานวน 1
 ตําแหนง คือ ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงิน คา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- เป็นไปหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 318,960 บาท

เพื่อคํานวณเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ กองคลัง จํานวน 2 ตําแหนงรายละเอียดแยก ดังนี้
1. ผูชวยเจาหนาที่การเงินการบัญชี จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 153,600 บาท
2. ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 165,360 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ
 ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 17,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วครวของพนักงานจาง กอง
คลัง จํานวน 2 ตําแหนง รายละเอียดแยก ดังนี้
1. ผูชวยเจาหนาที่การเงินการบัญชี จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 14,460 บาท
2. ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 3,420 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวขอราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหัพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 488,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,800 บาท
คาเชาบาน จํานวน 130,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได 
กองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา กองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของ บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา เรียน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่ง การตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 203,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาบุคคลธรรมดา
เพื่อชวยงานในความรับผิดชอบของกองคลัง คาจางทําตรายาง
ตางๆ  คาป้ายประชาสัมพันธตางๆ คาเขาเลมเอกสาร
คาจัดทําแผนพับ, วารสาร ใบปลิว, คาหนังสือ
พิมพ, หนังสือ กฎหมายและระเบียบตางๆ สําหรับใหบริการ
ประชาชน
และใชในราชการตามอํานาจหนาที่และหนังสือสั่งการ
องคการบริหารสวนตําบลบานดายหรือกระทํากิจการอื่นๆ
ที่องคการบริหารสวนตําบลบานดายไมสามารถดําเนินการ
เองได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราช
อาณาจักร พนักงานสวนตําบลและผูที่เกี่ยวของ กองคลัง
ที่มีสิทธิเบิกได เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาลงทะเบียนตาง ฯลฯ ของพนักงาน ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง กองคลัง  
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงแผนที่ภาษีขององคการบริหารสวนตําบล
บานดาย
- เป็นไปตามราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว 2236 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 
มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง 
การเตรียมเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 146
 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธาณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรม ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร เมน
บอรด เมาส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 23/9/2564  14:51:11 หนา : 34/90



งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 210,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 210,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป งานควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ตําแหนง ดังนี้ 
 
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 210,840.-บาท

 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่มท 0809.2
/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน หัวเชื่อมเเก๊ส หัววาลเปด-ปด
แก๊ส ตะแกรงกันสวะ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 34,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 34,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน ที่ไดรับคํา
สั่งปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย พลเรือนถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 14,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ ฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวาง คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจาย อื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยคาใชจายในแตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความเหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถั่ว จายดวยกันได 
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึก อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัย ฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหง ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัย พลเรือนถิ่น พ.ศ. 2560 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 125 ลําดับที่ 3
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนทองถนนและใหบริการประชาชนชวงเทศกาล

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
บนทองถนนและใหบริการประชาชนชวงเทศกาล เชน การตั้งจุด
ตรวจ จุดบริการประชาชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดยคาใชจาย
ใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการ
ใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวย
กันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการ จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย พลเรือนถิ่น พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 125 ลําดับที่ 2
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โครงการรณรงคป้องกันไฟปาและหมอกควัน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ป้องกันไฟปาและหมอกควัน เชน จุดบริการประชาชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการ จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหง ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัย พลเรือนถิ่น พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 151 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 711,600 บาท

งบบุคลากร รวม 435,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับ เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1 ตําแหนง คือ ผูอํานวย
การกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจํานวน 12 เดือน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 393,600 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 - 2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน รายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น จํานวน 1
 ตําแหนง คือ ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และจํานวน 12 เดือน ตั้งไว 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงิน  คา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- เป็นไปหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
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งบดําเนินงาน รวม 276,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงาน
สวน ตําบล และลูกจางประจํา กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ที่มีสิทธิเบิกได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของ บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา เรียน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่ง การตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 213,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาบุคคลธรรมดา
ชวยงานดาน บุคคล, จางเหมาบุคคลธรรมดาชวยงานกองการ
ศึกษา คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร,ดูแลภูมิทัศน จางเหมา
รักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ จางเหมาติดตั้งไฟฟ้าเดิน
สายติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าวางทอประปา ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราช
อาณาจักร ใหกับพนักงานสวนตําบล ครูผูดูแลเด็ก พนักงาน
จาง กองการศึกษาและผูที่เกี่ยวของ ที่มีสิทธิเบิกได เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตาง ฯลฯ ของ
พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 

คาใชจายในการลงทะเบียนอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง กองการ
ศึกษา
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานตาม ปกติ คาบํารุงรักษาหรือครุภัณฑตางๆ เชน เครื่องถาย
เอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ  คาบํารุ
งรักษาหรือซอมแซมที่ดินสิ่งกอสราง เชน อาคารสํานักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธาณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 28,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลบานดาย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบานดาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด เป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใช ระบบ อินเตอรเนต และคาบริการจดโดเมนเนม คาบริการ
ดูแลเว็ปไซด คาปรับปรุงเว็ปไซด ฯลฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบานดาย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,613,755 บาท
งบบุคลากร รวม 1,111,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,111,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 661,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับ เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 1
 ตําแหนง แยกราย ละเอียด ดังนี้ 
1.  ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 661,920 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่ สุด มท 0809.2/ว 2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ จํานวน 1 ตําแหนง แยก
ราย ละเอียด ดังนี้ 
1.  ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้ง
สิ้น 84,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่ สุด มท 0809.2/ว 2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 366,000 บาท

เพื่อคํานวณเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 ตําแหนงรายละเอียดแยก ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ สําหรับ ผูดูแลเด็ก จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 366,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)

งบดําเนินงาน รวม 699,835 บาท
ค่าใช้สอย รวม 283,605 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 273,605 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช
จาย การบริหารสถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการ บริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 6 รายการ
1. คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 190,365บาท 
จํานวนเด็กเล็ก 37 คน (อายุ 2 - 5 ป) คนละ 21
 บาท/คน จํานวน 245 วัน จัดสรร 100% ของจํานวนเด็กนัก
เรียน
2. คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว 62,900 บาท 
จํานวนเด็กเล็ก 37 คน (อายุ 2 - 5 ป) คนละ 1,700 บาท/คน จัด
สรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน
3. คาหนังสือเรียน ตั้งไว 3,600 บาท
จํานวนเด็กเล็ก 18 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 200 บาท/คน จัด
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สรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 
4. คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 3,600 บาท
จํานวนเด็กเล็ก 18 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 200 บาท/คน จัด
สรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 
5. คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 5,400 บาท 
จํานวนเด็กเล็ก 18 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 300 บาท/คน จัด
สรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 7,740 บาท 
จํานวนเด็กเล็ก 18 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 430 บาท/คน จัด
สรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 
ทั้ง 6 รายการ สามารถถัวเฉลี่ยไดในวงเงินไมเกิน 273,605
 บาท จํานวนนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถถัวเฉลี่ย
จายระหวางกัน ได เนื่องจากจํานวนนักเรียน อาจมีการเปลี่ยน
แปลงระหวางป จากการรับเขาเรียนใหม การลาออก การจบการ
ศึกษา ฯลฯ ใหเบิกจายตามจํานวน เด็กจริง หากมีการโอนเพิ่ม
หรือโอนลด ไมจําตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
- ปรากฏแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 30 ลําดับที่ 7

โครงการอบรมศึกษาดูงานการสงเสริมความฉลาดทางอารมณ สง
เสริมพัฒนาทักษะสมอง EF

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการศึกษาดูงาน
การสงเสริมความฉลาดทางอารมณ สงเสริมพัฒนาทักษะ
สมอง EF เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดย
คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม
รายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัว
จายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
 
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้ง 4/2563 หนาที่ 14 ลําดับที่ 29

ค่าวัสดุ รวม 416,230 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 416,230 บาท

คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาสิ่งขอเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซัก
ฟอก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาอาหารเสริม (นม)
1. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมป์ 
เพื่อจัดซื้อนมพาสเจอรไรส ชนิดถุง และนมยูเอชที่ ชนิดกลอง ให
แก เด็กนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)ระดับกอนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปที่ 6  
จํานวน 174 คน คนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 2 รายการ 
สามารถถัวเฉลี่ยไดในวงเงินไมเกิน  406,230 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 08116.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 170
 ลําดับที่ 1
2. อาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานดาย 
เพื่อจัดซื้อนมพาสเจอรไรส ชนิดถุง และนมยูเอชที ชนิดกลอง ให
แกเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 37 คน คนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
- จํานวนนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางๆ สามารถถัวเฉลี่ย
จายระหวางกัน ได เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยน
แปลงระหวางป ฯลฯ ใหเบิก จายตามจํานวนเด็กจริง หากมีการ
โอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําตองเปลี่ยนแปลง คําชี้แจง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 08116.2/ว 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 170
 ลําดับที่ 1
- จํานวนนักเรียนของโรงเรียน สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกัน
ได เนื่อง จากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวาง
ป ฯลฯ ใหเบิกจายตาม จํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือ
โอนลด ไมจําตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 11,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 11,200 บาท
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เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน (ใชที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 4 ตัว
- พนักพิงหุมดวยผาอยางดี ชวยระบายอากาศ
- เบาะนั่งหุมดวยฟองน้ําอยางดี นั่งสบาย
- โครงสรางทําดวยพลาสติกอยางดี แข็งแรง ทนทาน
- ปรับระดับสูง-ต่ํา ได
- ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกเหนือราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ (สํานักงบ
ประมาณ) เป็นไปตาม หนังสือ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 และหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 790,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 790,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 790,800 บาท

1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ตั้ง
ไว 730,800 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก เด็กนัก
เรียนของโรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ (สพฐ.)
ระดับกอนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 174 คน คนละ 21 บาท/วัน จํานวน 200 วัน 
ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวัน ที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง วัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 170 ลํา
ดับที่ 2

2. โครงการยุวชน อบต. โรงเรียนบานดายเทพกาญจนา
อุปถัมภ ตั้งไว 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการยุวชน อบต. โรงเรียนบานดาย
เทพกาญจนาอุปถัมภ ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบ
ประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 176 ลําดับที่ 13

3. โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรูดานดนตรีสากลสําหรับนัก
เรียน ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาทักษะความรูดาน
ดนตรีสากลสําหรับนักเรียน  โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุป
ถัมภ ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยเงินอุด
หนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมา
โดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

4. โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบ New Normal ในภาวะวิกฤต
โรคระบาดอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรู
แบบ New Normal ในภาวะวิกฤตโรคระบาดอยางมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ ตําบลบาน
ดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัต
รสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุด
หนุนที่รัฐจัดสรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน คาวิทยากร คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาจัดซื้อเอกสาร คาวัคซีน คา อุปกรณ คาสํารวจ
สุนัขและแมว คาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละ
รายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตาม
ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 130
 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานดายเทพกาญนาอุปถัมป์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสถานศึกษา  สีขาว ปลอดยาเสพ
ติด และอบายมุข โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ ตําบล
บานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยเงินอุดหนุนไดไมเกิน
อัตราสวนของรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไม
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 5
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอและไมติดตอในพื้นที่ตําบลบาน
ดาย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมโรค
ติดตอและไมติดตอในพื้นที่ตําบลบานดาย เชน คาวิทยากร คา
อาหารคาเครื่องดื่ม คาจัดซื้อเอกสาร  คาอุปกรณ  คาวัสดุอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลด
วงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และ
ทุกรายการสามารถถวจายดวยกันได
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 130 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1 บานดาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกย
ภาพดานความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝึก
อบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแต
ละโครงการ
ไดแก
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม 7,100 บาท
3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราช
ดําริฯ 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 2 บานกิ่วพราว จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกย
ภาพดานความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝึก
อบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแต
ละโครงการ
ไดแก
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม 7,100 บาท
3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราช
ดําริฯ 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

วันที่พิมพ : 23/9/2564  14:51:11 หนา : 56/90



โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3 บานดงปาสัก จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกย
ภาพดานความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝึก
อบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแต
ละโครงการ
ไดแก
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม 7,100 บาท
3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราช
ดําริฯ 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 4 บานสันทรายนอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกย
ภาพดานความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝึก
อบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแต
ละโครงการ
ไดแก
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม 7,100 บาท
3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราช
ดําริฯ 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5 บานสันปูเลย จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกย
ภาพดานความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝึก
อบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแต
ละโครงการ
ไดแก
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม 7,100 บาท
3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราช
ดําริฯ 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6 บานปาบงงาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกย
ภาพดานความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝึก
อบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแต
ละโครงการ
ไดแก
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม 7,100 บาท
3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราช
ดําริฯ 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 7 สันสลี จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกย
ภาพดานความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝึก
อบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแต
ละโครงการ
ไดแก
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม 7,100 บาท
3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราช
ดําริฯ 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8  บานปากอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ใหดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะ
สมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศํกย
ภาพดานความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับฝึก
อบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแต
ละโครงการ
ไดแก
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชอุปสงค 7,100 บาท
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม 7,100 บาท
3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราช
ดําริฯ 5,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,713,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,137,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,137,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 927,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับ เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป กอง
ชาง จํานวน 3 ตําแหนง แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1. ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 422,640 บาท 
2. นายชางโยธา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 329,760 บาท 
3. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 174,840 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 - 2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน รายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น กอง
ชาง จํานวน 1 ตําแหนง คือ ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 12
 เดือน ตั้งไว 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงิน คา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- เป็นไปหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

วันที่พิมพ : 23/9/2564  14:51:11 หนา : 63/90



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 159,720 บาท

เพื่อคํานวณเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ กองชาง จํานวน 1 ตําแหนง คือ ผูชวยชาง
โยธา จํานวน 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 159,720 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเพนักงานจาง
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 8,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง กอง
ชาง จํานวน 1 ตําแหนง คือ ผูชวยชางโยธา จํานวน 12
 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,700 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ
.ศ. 2542 และที่แกไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหัพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 572,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลของกองชาง ซึ่งมี
สิทธิเบิกได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน 
ตําบล และลูกจางประจํา กองชาง ที่มีสิทธิเบิกได 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของ บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา เรียน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่ง การตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน จางเหมาบุคคลธรรมดา
ชวยงานกองชาง จางสํารวจออกแบบและเขียนแบบ จางดูแลสวน
สาธารณะ ฯลฯ ที่องคการบริหารสวนตําบลบานดายไมสามารถดํา
เนินการเองได 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราช
อาณาจักร ใหกับ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง กองชาง และ
ผูที่เกี่ยวของ ที่มีสิทธิเบิกได เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตาง ฯลฯ ของพนักงาน ลูกจางประ
จําและพนักงานจาง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 
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คาใชจายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง กองชาง 
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานตาม ปกติ คาบํารุงรักษาหรือครุภัณฑตางๆ เชน เครื่องถาย
เอกสาร คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ คา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมยานพาหนะ เชน รถยนตสวนกลาง ฯลฯ
 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินสิ่งกอสราง เชน อาคารสํานัก
งาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธาณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไมคงทนหรือวัสดุคงทนและ วัสดุสิ้นเปลือง
ตางๆ ประเภทวัสดุอุปกรณในการกอสราง ซึ่งใชในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของและสิ่งกอสรางตางๆ เชน คีม คอน ตะปู ทราย โถ
สวม อางลางมือ ปูนซีเมนต ทอตางๆ ตลับเมตร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับรถยนตสวน
กลาง รถ รถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงคและรถ
จักรยานยนต เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุงตม นํา
 มันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ
ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตั้งตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาร
อุปกรณและคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิตซไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ - เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ

งานสวนสาธารณะ รวม 6,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะหนองโคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนสวนสาธารณะหนองโคมฯ  โดยคาใชจายใน แตละรายการ
อาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตาม
ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 153 ลําดับที่ 3
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โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกรอน ในเขตพื้นที่
ของ อบต.บานดาย

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไม
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกรอน ในเขตพื้นที่ของ อบต.บาน
ดาย  โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 221
 ลําดับที่ 6

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 227,755 บาท
งบดําเนินงาน รวม 227,755 บาท

ค่าใช้สอย รวม 227,755 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 217,755 บาท

คาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือจาย
เป็นคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 225 ลําดับที่ 6
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมการคัดแยกขยะจากตนทาง(3RS) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการ
สงเสริมการคัดแยกขยะจากตนทาง(3RS) เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับ
เพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะ
สม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้ง 4/2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 23
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 107,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 67,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 67,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการอบรมการประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใช จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมการ
ประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใช เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 160 ลํา
ดับที่ 7
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โครงการควบคุมป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุม
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 121 ลํา
ดับที่ 3

โครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจิตอาสา “
เราทําความดีดวยหัวใจ” เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดย
คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม
รายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัว
จายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 31 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันการทุจริต จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันการ
ทุจริต เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คา
วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แต
ละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมได
ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
 
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 157
 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพใหกับราษฎรในตําบลบานดาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการ
ฝึกอาชีพใหกับราษฎรในตําบลบานดาย เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 24
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โครงการฝึกอาชีพคนพิการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการ
ฝึกอาชีพใหกับคนพิการ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดย
คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม
รายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัว
จายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพของผูสูงอายุ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดย
คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม
รายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัว
จายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
 
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 40,000 บาท

1. โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ศูนยปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมสาย ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ ศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแมสาย (ศป.ปส.อ.แมสาย) 
2. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณ
ที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คา
วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แต
ละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมได
ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 183 ลํา
ดับที่ 5
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 184 ลํา
ดับที่ 8
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โครงการประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรียพระเจาพรม
มหาราช

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประเพณีบวง
สรวงพระบรมราชานุสาวรียพระเจาพรมมหาราช เชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับ
เพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะ
สม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 186 ลํา
ดับที่ 13

โครงการวันสําคัญของชาติ/ทางศาสนาและประเพณี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันสําคัญ
ของชาติ/ทางศาสนาและประเพณี เชน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 183
 ลําดับที่ 7
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โครงการหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการหลอเทียน
พรรษาและถวายเทียนพรรษา เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 181
 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 112,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 112,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 112,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทําการที่ทําการปกครองอําเภอแมสายในโครงการจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสําคัญของชาติ ประจําปงบ
ประมาณ 2565 จํานวน 12 กิจกรรม  ตั้งไวทั้งสิ้น 62,000
 บาท รายละเอียดดังนี้
1.1 กิจกรรมพิธีเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ประจําป 2564 ตั้งไว 5,000 บาท
1.2 กิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคลายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21
 ตุลาคม 2564 ตั้งไว 3,000 บาท
1.3 กิจกรรมประกอบพิธีวันปยมหาราช 23 ตุลาคม 2564
ตั้งไว 3,000 บาท
1.4 กิจกรรมการประกอบพิธีวันคลายวันพระราชสมภพ
รัชกาลที่ 9 ตั้งไว 5,000 บาท
1.5 กิจกรรมงานประเพณีมนัสการและสรงน้ําพระธาตุดอย
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ตุง ประจําป 2565 ตั้งไว 10,000 บาท
1.6 กิจกรรมการประกอบพิธีวันจักรี ตั้งไว 3,000 บาท
1.7 กิจกรรมพิธีรดน้ําดําหัวพอขุนเม็งรายมหาราช และรดน้ําดํา
หัวในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2565 ตั้งไว 5,000 บาท
1.8 กิจกรรมประกอบพิธีวันฉัตรมงคล ประจําป 2565 
ตั้งไว 5,000 บาท
1.9 กิจกรรมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
 พระบรมราชินี ประจําป 2565 ตั้งไว 5,000 บาท
1.10 กิจกรรมพิธีทานหาแมฟ้าหลวง เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไรแมฟ้าหลวง ตั้ง
ไว 3,000 บาท
1.11 กิจกรรมประกอบพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  ตั้งไว 10,000 บาท
1.12 กิจกรรมประกอบพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป 2565 ตั้งไว 5,000 บาท
โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณ
ที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลํา
ดับที่ 29

2. อุดหนุนสนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ ราย
ไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
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) พ.ศ. 2563- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)
หนาที่ 194 ลําดับที่ 28

3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย
โครงการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช ประจําปงบ
ประมาณ 2565 ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนที่ดําการปกครอง
อําเภอแมสายกิจกรรมการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช โดยเงิน
อุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผาน
มาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (14,222,935.16 x 5% = 711,146.76 บาท)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง หนาที่ 15 ลําดับที่ 31

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,000,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,000,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 บานสันปูเลย หมู 5 จํานวน 57,000 บาท

กอสรางถนน คสล. ซอย 2 บานสันปูเลย หมู 5 ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่รวมไมนอยกวา 116.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
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โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 สายหลังวัดไชยสถาน หมู 8 
บานปากอย

จํานวน 300,000 บาท

กอสรางถนน คสล. ซอย 2 สายหลังวัดไชยสถาน หมู 8 บานปา
กอย ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 10.00
 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไมนอยกวา 860.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 2 หนาบานนายประเวช ปัญญา
วงศ หมูที่ 1

จํานวน 155,000 บาท

กอสรางถนน คสล. ซอย 2 หนาบานนายประเวช ปัญญาวงศ หมู
ที่ 1
ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 93.0 เมตร หนา 15.00
 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไมนอยกวา 325.50 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาวัดบานสันสลี หมู 7 บานสันสลี จํานวน 146,000 บาท

กอสรางถนน คสล. ทางเขาวัดบานสันสลี หมู 7 บานสันสลี ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 10.00
 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไมนอยกวา 308.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
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โครงการกอสรางถนน คสล.บานสันปูเลย หมู 5 เชื่อม บานปากอย 
หมู 8

จํานวน 127,000 บาท

กอสรางถนน คสล.บานสันปูเลย หมู 5 เชื่อม บานปากอย หมู 8
 กวางจุดที่ 1  4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 10.00
 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไมนอยกวา 360.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

โครงการกอสรางรั้วลอมประปาหมูบาน หมู 2 บานกิ่วพราว จํานวน 309,000 บาท

กอสรางรั้วลอมประปาหมูบาน หมู 2 บานกิ่วพราว ยาว 125
 เมตร สูง 1.80 เมตร พรอมประตูรางเลื่อน จํานวน 2 ชุด ราย
ละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

โครงการกอสรางลานเอนกประสงคประจําหมูบาน หมู 7 บานสันสลี จํานวน 86,000 บาท

กอสรางลานเอนกประสงคประจําหมูบาน หมู 7 บานสันสลี 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่รวมไมนอยกวา 175.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

โครงการเจาะบอบาดาลพรอมซับเมิรส หมู 6 บานปาบงงาม จํานวน 250,000 บาท

เจาะบอบาดาลพรอมซับเมิรส หมู 6 บานปาบงงาม ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 6 นิ้ว คาเฉลี่ยความลึกตั้งแต 43-100 เมตร หรือมี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา 8 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง รายละเอียด
ตามแบบแปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 281,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2566 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท ราย
รับ-รายจายประจําปขององคการปกครองสวนทองถิ่น

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 1 ตอจาก
ถนน คสล. บานสันทรายนอย หมู 4

จํานวน 145,000 บาท

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 1 ตอจาก
ถนน คสล. บานสันทรายนอย หมู 4 ผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
รวมไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
กําหนด

- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 2 (สาย
สุสาน) บานปากอย หมู 8

จํานวน 58,000 บาท

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 2 (สาย
สุสาน) บานปากอย หมู 8 ผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 10.00 เซนติเมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่รวมไมนอยกวา 438.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 3 เชื่อม 
ซอย 4 บานสันสลี หมู 7

จํานวน 33,000 บาท

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ซอย 3 เชื่อม ซอย 4
 บานสันสลี หมู 7 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 135.00
 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไมนอย
กวา 405.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ถนนขางสุสาน 
บานสันปูเลย หมู 5

จํานวน 174,000 บาท

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ถนนขางสุสาน บานสัน
ปูเลย หมู 5 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 700.00
 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร พื้นที่ไมนอยกวา 2,100.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกสายใหมน้ําบอกีด 
นานายสิงทอง จีระยา บานสันทรายนอย หมูที่ 4

จํานวน 208,000 บาท

ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกสายใหมน้ําบอกีด นา
นายสิงทอง จีระยา บานสันทรายนอย หมูที่ 4 ผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,505.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนกําหนด

- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

วันที่พิมพ : 23/9/2564  14:51:12 หนา : 86/90



โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค หมู 3 จํานวน 356,000 บาท

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค หมู 3 ขนาดกวาง 12.00
 เมตร ยาว 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของแมบาน หมู 6 บานปาบงงาม จํานวน 95,000 บาท

ปรับปรุงอาคารเก็บของแมบาน หมู 6 บานปาบงงาม ขนาด
กวาง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
กําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค หมู 1 จํานวน 220,000 บาท

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค หมู 1 ขนาดกวาง 8.00
 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เป็นไปตามอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสรางมูลคา
เพิ่มภายใตเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสรางมูลคาเพิ่มภายใต
เกษตรปลอดภัยและยั่งยืน เชน คาวิทยากร คาอาหารคาเครื่อง
ดื่ม คาจัดซื้อเอกสาร คาอุปกรณ คาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดย
คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม
รายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัว
จายดวยกันได
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
 พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อลดการ
เผา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมการ
แปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อลดการเผา เชน คา
วิทยากร คาอาหารคาเครื่องดื่ม คาจัดซื้อเอกสาร คาวัสดุอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลด
วงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความ เหมาะสม และ
ทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี เชน คาวิทยากร คาอาหารคาเครื่อง
ดื่ม คาจัดซื้อเอกสาร คาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดยคาใชจาย
ใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการ
ใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวย
กันได
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 222
 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้น เปลือง เชน เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถ กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จ
รูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ สัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผา พลาสติก หนากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

เรื่อง การใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 

…………………………………………………………….. 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบานดาย ไดมีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานดาย เรื่อง                    

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 ครบท้ังสามวาระ และคณะผูบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลบานดาย โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล                         

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 ไปยังนายอําเภอแมสายเพ่ือพิจารณาอนุมัติ               

ซ่ึงบัดนี้ นายอําเภอแมสายไดพิจารณาอนุมัติใหประกาศใชแลว เม่ือวันท่ี 22  กันยายน 2563 นั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลบานดาย จึงประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา  

ปงบประมาณ  2565 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน  กันยายน  พ .ศ . 2564 

     

                                               ศุพชีพ ม่ังค่ัง 

                (นายศุพชีพ ม่ังค่ัง) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
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