
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย

อําเภอ แมสาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,909,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,398,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
บานดาย รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย 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
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลบานดาย รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
บานดาย ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ในอัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 21,000 บาท 
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ในอัตราเดือน
ละ 880บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 21,120
 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบานดาย และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบาน
ดาย 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
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบานดาย จํานวน 12 เดือน เดือนละ 7,200 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบาน
ดาย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลบายดาย แยกราย ละเอียดดังนี้ 
1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 134,640
 บาท 
2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 1
 อัตรา ใน อัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว 110,160 บาท 
3. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 1
 อัตรา ใน อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว 86,400 บาท 
4. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 10
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว 864,400 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
    พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,518,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,306,820 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับ เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป สํานัก
ปลัด จํานวน 9 ตําแหนง แยกรายละเอียด ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 12 เดือน เปน
เงินทั้งสิ้น 474,420 บาท
2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 194,640 บาท
3. หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 376,020
 บาท
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 218,400 บาท
5. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 305,640
 บาท
6. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 249,480
 บาท
7. นักวิชาการเกษตร จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 194,640
 บาท
8. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 165,180 บาท
9. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 128,400
 บาท
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 - 2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 27,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแกพนักงานสวนตําบล สํานัก
ปลัด จํานวน 2 ตําแหนง แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 3,780 บาท
2. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 24,000 บาท 
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบ ต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
(การกําหนดให ขาราชการการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคา ตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ ประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน รายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น จํานวน 2
 ตําแหนง แยกรายละเอียด 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 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- เปนไปหนังสือสํานักงาน 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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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 886,360 บาท

เพื่อคํานวณเปนคาตอบแทนพนักงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ สํานักปลัด จํานวน 4 ตําแหนงรายละเอียดแยก ดังนี้
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 12 เดือน เปน
เงินทั้งสิ้น 234,360 บาท
2. พนักงานขับรถยนต 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 291,760 บาท
3. ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 12
 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 144,240 บาท
4. คนงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท
5. นักการภารโรง จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน 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
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 87,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง สํานัก
ปลัด จํานวน 3 ตําแหนง รายละเอียดแยก ดังนี้
1. พนักงานขับรถยนต 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 41,280 บาท
2. ผูชวยเจาเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 22,140 บาท
3. คนงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
4. นักการภารโรง จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขอราชการและลูกจางประจํา
ของสวนราชการ
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหัพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน 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 2,446,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 577,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 430,600 บาท

1. เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ จํานวน 180,600 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชน คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได
รับการแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํารางของเขตงาน คณะกรรมการ
หรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการ
งานกอสราง คณะกรรมการพิจารณผลการสอบราคา คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจาง ฯลฯ ตามคําสั่ง องคการ
บริหารสวนตําบลบานดาย
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
2. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล
 และพนักงานจางที่ผานการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ (สํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบ แทนอื่นเปนเงินรางวัลประจําปพนักงานสวนทอง
ถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล (สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล) ซึ่งมีสิทธิเบิกได 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล (สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล) ที่มีสิทธิเบิก
ได 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของ บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลา เรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่ง การตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 1,169,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารขององคการบริหารสวน
ตําบลบานดาย
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาธรรมเนียม พรบ.รถยนต และคาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ (รถสวน
กลาง รถประจํา ตําแหนง รถรับรอง) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซอมความ
เขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการประกันภัยรถ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ 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 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 5,000
 บาท 
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม
คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ เลี้ยง
รับรองรวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่น เกี่ยวกับการ นิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และการรับรอง
อื่นๆ ฯลฯ
2. คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร 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
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในและ
นอกราชอาณาจักร ใหกับสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผู
บริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลและผูที่เกี่ยวของ ที่มีสิทธิเบิกได เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
 คาลงทะเบียนตาง ฯลฯ 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 

คาใชจายในการตรวจสอบที่ดิน/รังวัดที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

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

วันที่พิมพ : 17/9/2563  12:10:30 หนา : 14/95



คาใชจายในการรับเสด็จฯ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับเสด็จฯ เชน คาตกแตงสถานที่ คา
น้ํา คาอาหาร ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0318/ว
 2795 ลงวันที่ 3 กันยายน 2540 เรื่องการตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินเปนคาใชจายในการับเสด็จของสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 147
 ลําดับที่ 8

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการการ เลือกตั้งกําหนด(กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนง ที่วางและกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการ เลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งการให
ความรวมมือ ในการประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูล
ขาวสาร แกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวน
รวม ทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และ คาใชจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ แบบ
พิมพ ป้าย เตนท คาเชาสถานที่ คาไฟฟ้า คาตอบแทนผูปฏิบัติ
งาน คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คายานพาหนะ คารักษา
ความปลอดภัย คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายที่จํา
เปน 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 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่
สุด ที่ ลต 0014/6268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
เตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพื่อ
เปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 148 ลํา
ดับที่ 11
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สํานัก
ปลัด และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน อบต.บานดาย

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
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
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง 4/2563 หนาที่ 32 ลําดับที่ 9
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โครงการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของ
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
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง หนาที่ 11 ลําดับที่ 25

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธาณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิตซไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผง
ซักฟอก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไมคงทนหรือวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง
ตางๆ ประเภทวัสดุตางๆ ใชกับยานพาหนะขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน ชุดเกียรรถยยนต หมอน้ํา ฟลมกรองแสง กรวย
จราจร กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเติมดับเพลิง ถังดับ
เพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
 หรือสถานที่ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและโทรสาร สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลบานดาย 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตรา ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใช ระบบอินเตอรเนต และคาบริการจดโดเมนเนม คาบริการ
ดูแลเว็ปไซด คาปรับปรุงเว็ปไซด ฯลฯ สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบานดาย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานดาย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนเงินรางวัลประจําปพนักงานสวนทอง
ถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 145 ลํา
ดับที่ 1
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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)
โดยองคการบริหารบริหารสวนตําบลหวยไครเปน
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ โดยเงินอุดหนุนไดไมเกิน
อัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมา
โดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 บาท)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวัน ที่ 19 มิถุนายน 2561 - เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง วัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้ง 4/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 13
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,356,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,672,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,672,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,297,020 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับ เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป กอง
คลัง จํานวน 4 ตําแหนง แยกราย ละเอียด ดังนี้  
1. ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 490,860 บาท
2. นักวิชาการพัสดุ จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 218,400
 บาท
3. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 369,360 บาท
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 218,400 บาท
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 - 2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน รายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น จํานวน 1
 ตําแหนง คือ ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว 42,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงิน คา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- เปนไปหนังสือสํานักงาน 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 300,900 บาท

เพื่อคํานวณเปนคาตอบแทนพนักงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ กองคลัง จํานวน 2 ตําแหนงรายละเอียดแยก ดังนี้
1. ผูชวยเจาหนาที่การเงินการบัญชี จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 145,020 บาท
2. ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 155,880 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน 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
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วครวของพนักงานจาง กอง
คลัง จํานวน 2 ตําแหนง รายละเอียดแยก ดังนี้
1. ผูชวยเจาหนาที่การเงินการบัญชี จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 21,420 บาท
2. ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 10,980 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวขอราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหัพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 661,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 324,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 135,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 135,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล
 และพนักงานจางที่ผานการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ (กองคลัง)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนเงินรางวัลประจําปพนักงานสวนทอง
ถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาเชาบาน จํานวน 149,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได 
กองคลัง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา กองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
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 197,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 102,000 บาท

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

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราช
อาณาจักร พนักงานสวนตําบลและผูที่เกี่ยวของ กองคลัง
ที่มีสิทธิเบิกได เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาลงทะเบียนตาง ฯลฯ ของพนักงาน ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง  
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง กองคลัง  
- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงแผนที่ภาษีขององคการบริหารสวนตําบล
บานดาย
- เปนไปตามราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว 2236 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 
มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง 
การเตรียมเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 146
 ลําดับที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธาณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรม ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร เมน
บอรด เมาส ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 22,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น (40 ชอง) จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเอกสาร
- ชนิดแฟ้ม 4 แฟ้ม มีชองใสแฟ้ม 40 ชอง
- ขนาดไมนอยกวา กวาง 92 ความลึก 31 ความสูง 176
 เซนติเมตร
- โครงตูทําจากวัสดุเหล็กแผน
- มีลอเลื่อน
- ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑนอกเหนือราคา
มาตราฐาน ครุภัณฑ สํานักมาตราฐานงบประมาณ (สํานักงบ
ประมาณ) เปนไปตาม หนังสือ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 และหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะ
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน หัวเชื่อมเเก๊ส หัววาลเปด-ปด
แก๊ส ตะแกรงกันสวะ  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 34,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 34,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ไดรับคํา
สั่งปฏิบัติงาน 
- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย พลเรือนถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 14,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ ฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวาง คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจาย อื่น ๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ โดยคาใชจายในแตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวง
เงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตามความเหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถั่ว จายดวยกันได 
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึก อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
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

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

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

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

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการ จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหง ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัย พลเรือนถิ่น พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 151 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 839,600 บาท

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

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน รายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น จํานวน 1
 ตําแหนง คือ ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และจํานวน 12 เดือน ตั้งไว 42,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงิน  คา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- เปนไปหนังสือสํานักงาน 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 404,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล
 และพนักงานจางที่ผานการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนเงินรางวัลประจําปพนักงานสวนทอง
ถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงาน
สวน ตําบล และลูกจางประจํา กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ที่มีสิทธิเบิกได 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
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 201,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 18,000 บาท

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

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 138,000 บาท

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

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

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

คาใชจายในการลงทะเบียนอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

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

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 38,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลบานดาย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

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

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,384,150 บาท
งบบุคลากร รวม 977,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 977,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 628,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับ เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 1
 ตําแหนง แยกราย ละเอียด ดังนี้ 
1.  ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้ง
สิ้น 628,500 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558
- เปนไปตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน 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
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 348,800 บาท

เพื่อคํานวณเปนคาตอบแทนพนักงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 ตําแหนงรายละเอียดแยก ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ สําหรับ ผูดูแลเด็ก จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 348,800 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน 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
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

งบดําเนินงาน รวม 666,850 บาท
ค่าใช้สอย รวม 256,350 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 241,350 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช
จาย การบริหารสถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการ บริหารสวนตําบลบานดาย จํานวน 6 รายการ
1. คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 166,600บาท 
จํานวนเด็กเล็ก 34 คน (อายุ 2 - 5 ป) คนละ 20
 บาท/คน จํานวน 245 วัน จัดสรร 100% ของจํานวนเด็กนัก
เรียน
2. คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว 57,800 บาท 
จํานวนเด็กเล็ก 34 คน (อายุ 2 - 5 ป) คนละ 1,700 บาท/คน จัด
สรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน
3. คาหนังสือเรียน ตั้งไว 3,000 บาท
จํานวนเด็กเล็ก 15 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 200 บาท/คน จัด
สรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 
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4. คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 3,000 บาท
จํานวนเด็กเล็ก 15 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 200 บาท/คน จัด
สรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 
5. คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 4,500 บาท 
จํานวนเด็กเล็ก 15 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 300 บาท/คน จัด
สรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 
6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 6,450 บาท 
จํานวนเด็กเล็ก 15 คน (อายุ 3 - 5 ป) คนละ 430 บาท/คน จัด
สรร 100% ของจํานวนเด็กนักเรียน 
ทั้ง 6 รายการ สามารถถัวเฉลี่ยไดในวงเงินไมเกิน 241,350
 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

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลง วันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ..ศ.2561
- ปรากฏแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 30 ลําดับที่ 7

โครงการอบรมศึกษาดูงานการสงเสริมความฉลาดทางอารมณ สง
เสริมพัฒนาทักษะสมอง EF

จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการศึกษาดูงาน
การสงเสริมความฉลาดทางอารมณ สงเสริมพัฒนาทักษะ
สมอง EF เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดย
คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม
รายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัว
จายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
 
- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้ง 4/2563 หนาที่ 14 ลําดับที่ 29

ค่าวัสดุ รวม 410,500 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสิ่งขอเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซัก
ฟอก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 400,500 บาท
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1. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมป์ 
เพื่อจัดซื้อนมพาสเจอรไรส ชนิดถุง และนมยูเอชที่ ชนิดกลอง ให
แก เด็กนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)ระดับกอนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปที่ 6  
จํานวน 175 คน คนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 2 รายการ 
สามารถถัวเฉลี่ยไดในวงเงินไมเกิน  400,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 08116.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 170
 ลําดับที่ 1
2. อาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
บานดาย 
เพื่อจัดซื้อนมพาสเจอรไรส ชนิดถุง และนมยูเอชที ชนิดกลอง ให
แกเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 34 คน คนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน
- จํานวนนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางๆ สามารถถัวเฉลี่ย
จายระหวางกัน ได เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยน
แปลงระหวางป ฯลฯ ใหเบิก จายตามจํานวนเด็กจริง หากมีการ
โอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําตองเปลี่ยนแปลง คําชี้แจง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 08116.2/ว 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 
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งบเงินอุดหนุน รวม 740,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 740,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 740,000 บาท

1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ตั้ง
ไว 700,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก เด็กนัก
เรียนของโรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ (สพฐ.)
ระดับกอนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 175 คน คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน 
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามหนังสือทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 ลงวัน ที่ 19 มิถุนายน 2561 - เปนไปตามหนังสือ
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
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการยุวชน อบต. โรงเรียนบานดาย
เทพกาญจนาอุปถัมภ ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบ
ประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 176 ลําดับที่ 13
3. โครงการคายพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิตสูความเปนสากล ตั้ง
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ไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการคายพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต
สูความเปนสากล  โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ ตําบล
บานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยเงินอุดหนุนไดไมเกิน
อัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงิน
อุดหนุนที่รัฐจัดสรร ให (15,567,339.81 x 5% = 778,366.99
 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หนาที่ 175 ลําดับที่ 11
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 58,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 35,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 130
 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานดายเทพกาญนาอุปถัมป์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา(โครงการสถานศึกษา  สีขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข)  โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ ตําบลบาน
ดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยเงินอุดหนุนไดไมเกิน
อัตราสวนของรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไม
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 5

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมว โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตราสวนของ รายไดจริงในป
งบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 133
 ลําดับที่ 6
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น จํานวน 2
 คน ตอ เดือน เดือนละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ. 2562 
- หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอและไมติดตอในพื้นที่ตําบลบาน
ดาย

จํานวน 30,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 130 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

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. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี 5,800 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 14

วันที่พิมพ : 17/9/2563  12:10:30 หนา : 51/95



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. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี 5,800 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 15
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3 บานดงป่าสัก 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. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี 5,800 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 16
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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. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี 5,800 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 17
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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. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี 5,800 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 18
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6 บานป่าบงงาม 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. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี 5,800 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 19
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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. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี 5,800 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 20

วันที่พิมพ : 17/9/2563  12:10:30 หนา : 57/95



โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8  บานป่ากอย 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. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7,100 บาท
3. โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมู
บาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี 5,800 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 21
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,665,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,087,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,087,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 869,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับ เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป กอง
ชาง จํานวน 3 ตําแหนง แยกรายละเอียด ดังนี้ 
1. ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 389,280 บาท 
2. นายชางโยธา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 311,580 บาท 
3. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 168,420 บาท
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย ดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 - 2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแกพนักงานสวนตําบล กอง
ชาง จํานวน 1 ตําแหนง คือ เจาพนักงานธุรการ จํานวน 12
 เดือน ตั้งไว 9,780 บาท 
 - เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑการใหขา ราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ 
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2)
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน รายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารงานทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น กอง
ชาง จํานวน 1 ตําแหนง คือ ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 12
 เดือน ตั้งไว 42,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงิน คา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- เปนไปหนังสือสํานักงาน 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 150,800 บาท

เพื่อคํานวณเปนคาตอบแทนพนักงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ กองชาง จํานวน 1 ตําแหนง คือ ผูชวยชาง
โยธา จํานวน 12 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 150,800 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน 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
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง กอง
ชาง จํานวน 1 ตําแหนง คือ ผูชวยชางโยธา จํานวน 12
 เดือน เปนเงินทั้งสิ้น 15,900 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ
.ศ. 2542 และที่แกไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ
- เปนไปตามประกาศ ก.อบต.เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหัพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 556,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 206,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล
 และพนักงานจางที่ผานการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ กองชาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบ แทนอื่นเปนเงินรางวัลประจําปพนักงานสวนทอง
ถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 17/9/2563  12:10:30 หนา : 61/95



คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลของกองชาง ซึ่งมี
สิทธิเบิกได 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวน 
ตําบล และลูกจางประจํา กองชาง ที่มีสิทธิเบิกได 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
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

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

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

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง กองชาง 
- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไมคงทนหรือวัสดุคงทนและ วัสดุสิ้นเปลือง
ตางๆ ประเภทวัสดุอุปกรณในการกอสราง ซึ่งใชในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของและสิ่งกอสรางตางๆ เชน คีม คอน ตะปู ทราย โถ
สวม อางลางมือ ปูนซีเมนต ทอตางๆ ตลับเมตร ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับรถยนตสวน
กลาง รถ รถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงคและรถ
จักรยานยนต เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุงตม นํา
 มันเครื่อง ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 21,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะ
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

งานไฟฟ้าถนน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิตซไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ - เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
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งานสวนสาธารณะ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะหนองโคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิ
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

โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกรอน ในเขตพื้นที่
ของ อบต.บานดาย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกตนไม
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
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

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

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 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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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมการคัดแยกขยะจากตนทาง(3RS) จํานวน 10,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้ง 4/2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 23

โครงการสงเสริมการกําจัดขยะอยางถูกสุขลักษณะ จํานวน 5,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 225
 ลําดับที่ 7
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 251,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 231,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 231,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการอบรมการประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใช จํานวน 15,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 160 ลํา
ดับที่ 7
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โครงการ อบรม/ศึกษาดูงานผูสูงอายุ จํานวน 150,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 157 ลํา
ดับที่ 1

โครงการควบคุมป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 3,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 121 ลํา
ดับที่ 3
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โครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” จํานวน 3,000 บาท

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

โครงการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันการ
ทุจริต เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คา
วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แต
ละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมได
ตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
 
- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 157
 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพใหกับราษฎรในตําบลบานดาย จํานวน 20,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 24

โครงการสงเสริมปลูกผักปลอดภัยภายใตมาตรฐาน จีเอพี จํานวน 10,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพของผูสูงอายุ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดย
คาใชจายใน แตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่ม
รายการใหมไดตามความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัว
จายดวยกันได  
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
 
- เปนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ศูนยปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมสาย ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ ศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแมสาย โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริง
ในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 159
 ลําดับที่ 5
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 31,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 31,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 31,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพานองทองธรรมะ จํานวน 1,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 174 ลํา
ดับที่ 9

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 183 ลํา
ดับที่ 5
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 197,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

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

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

จํานวน 5,000 บาท

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

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

โครงการวันสําคัญของชาติ/ทางศาสนาและประเพณี จํานวน 10,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 183
 ลําดับที่ 7
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โครงการหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

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

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

งบเงินอุดหนุน รวม 132,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 132,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 132,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทําการที่ทําการปกครองอําเภอแมสายในโครงการ
งานรัฐพิธี และงานสําคัญของชาติ ประจําปงบประมาณ 2564
 จํานวน 12 กิจกรรม  ตั้งไวทั้งสิ้น 62,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1.1 กิจกรรมพิธีเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ประจําป 2563 ตั้งไว 5,000 บาท
1.2 กิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคลายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21
 ตุลาคม 2563 ตั้งไว 3,000 บาท
1.3 กิจกรรมประกอบพิธีวันปยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
ตั้งไว 3,000 บาท
1.4 กิจกรรมการประกอบพิธีวันคลายวันพระราชสมภพ
รัชกาลที่ 9 ตั้งไว 5,000 บาท
1.5 กิจกรรมงานประเพณีมนัสการและสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง ประจําป 2564 ตั้งไว 10,000 บาท
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1.6 กิจกรรมการประกอบพิธีวันจักรี ตั้งไว 3,000 บาท
1.7 กิจกรรมพิธีรดน้ําดําหัวพอขุนเม็งรายมหาราช และรดน้ําดํา
หัวในเทศกาลสงกรานต ประจําป 2564 ตั้งไว 5,000 บาท
1.8 กิจกรรมประกอบพิธีวันฉัตรมงคล ประจําป 2564 
ตั้งไว 5,000 บาท
1.9 กิจกรรมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
 พระบรมราชินี ประจําป 2564 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 2564 ตั้งไว 5,000 บาท
โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณ
ที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 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
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง โดยเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ ราย
ไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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หนาที่ 194 ลําดับที่ 28
3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย
โครงการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช ประจําปงบ
ประมาณ 2564 ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนที่ดําการปกครอง
อําเภอแมสายกิจกรรมการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช โดยเงิน
อุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่ผาน
มาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง หนาที่ 15 ลําดับที่ 31
4. อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักเรียนในการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบาน
ดายเทพกาญจนาอุปถัมภ ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักเรียนใน
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เงินอุดหนุนไดไมเกินอัตรสวนของ รายไดจริงในปงบประมาณที่
ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัด
สรร ให (15,567,339.81 x 5% = 778,366.99 บาท) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง หนาที่ 14 ลําดับที่ 30
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,900,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,900,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,900,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 เชื่อมถนนเลียบลําเหมืองตะวัน
ตก หมูที่ 6 บานป่าบงงาม

จํานวน 360,000 บาท

จุดเริ่มตนจากโครงการเดิม กอสรางถนน คสล.ซอย 1 เชื่อมถนน
เลียบลําเหมืองตะวันตก หมูที่ 6 บานป่าบงงาม ตําบลบาน
ดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 15.00 ซม. หรือคิดเปนพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 740.00 ตร.ม. พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เปนไปอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 7

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 หมูที่ 1 บานดาย จํานวน 99,000 บาท

กอสรางซอย 1 หมูที่ 1 บานดาย (จากทางหลวงชนบทจนสุด
ซอย) ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 12.00 ซม. หรือคิดเปน
พื้นที่รวามไมนอยกวา 216.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
กําหนด
- เปนไปอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 54
 ลําดับที่ 11
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โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 2 (สายสุสาน) หมูที่ 8 บานป่ากอย จํานวน 318,000 บาท

จุดเริ่มตนจากหนาสุสานไปจนถึงลําเหมืองตอน 5 สายสุสานบาน
ป่ากอย หมูที่ 8 ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 15.00 ซม. หรือ
คิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา 640.00 ตร.ม. พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
กําหนด
- เปนไปอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางวางทอน้ําพรอมบอพัก หมูที่ 4 บานสันทรายนอย จํานวน 300,000 บาท

จุดเริ่มตนบริเวณหนาอาคารอเนกประสงค หมูที่ 4 จนถึงบริเวณ
ลําเหมืองรองทราย ปริมาณงาน 1. วางทอระบาย
น้ํา ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 100.00 เมตร พรอมบอพัก
จํานวน 11 จุด 2. เทคอนกรีตทางเทา กวาง 2.00 พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
กําหนด
- เปนไปอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 2

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อประโยชนตอการพัฒนาในตําบลและเปนการ
บริการสาธารณะใหกับประชาชน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจัดซื้อที่เดินเพื่อประโยชนตอการพัฒนาในการบริการสาธาณะ
ใหกับประชาชน ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
- เปนไปอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง หนาที่ 28 ลําดับที่ 5
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได (คา K) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือสําหรับผูประกอบอาชีพงานกอ
สราง ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 278,000 บาท

- เปนไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนนกประเภท
รายรับ - รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล. จาก 4.00 เมตร เปน 6.00 เมตร 
ขางวัดสันธาตุ (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 3 บานดงป่าสัก

จํานวน 396,000 บาท

เพื่อปรับปรุงขยายถนนคสล. จาก 4.00 เมตร เปน 6.00
 เมตร ขางหลังวัดสันธาตุ บานดงป่าสัก หมูที่ 3 ตําบลบาน
ดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 10.00 ซม. ผิวจราจร กวาง ขาง
ละ 1.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 20.00 ซม. หรือคิดเปนพื้นที่
รวมไมนอยกวา 900 ตร.ม. พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เปนไปอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 25 ลําดับที่ 2
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกซอยบานนาย
ประจวบ ถึง สนามกีฬา อบต. บานดาย หมูที่ 7 สันสลี

จํานวน 280,000 บาท

จุดเริ่มตนเบริเวณซอยบานนายประจวบ หมูที่ 7 เชื่อม สนาม
กีฬา หมูที่ 1 บานดาย ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,841.00
 เมตร หนา 7.00 ซม. หรือคิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา 386.61
 ตร.ม. พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เปนไปอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 6

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกสายหลังวัดทุงสวาง
อารมณ หมูที่ 1 บานดาย

จํานวน 126,000 บาท

จุดเริ่มตนหลังวัดทุงสวางอารมณ หมูที่ 1 บานดาย (ทั้งสาย
ทาง) ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 707.00 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา 173.21 ตร.ม. พรอมป้ายติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด
- เปนไปอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง หนาที่ 24 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเขาวัดทุงสวางอารมณ หมูที่ 1 บาน
ดาย

จํานวน 110,000 บาท

จุดเริ่มตนบริเวณทางเขาวัดทุงสวางอารมณจนถึงบริเวณหนาวัดทุง
สวางอารมณ  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผิวจราจร
กวาง 4.00 ยาว 80.00 เมตร หนา 10.00 ซม. หรือคิดเปนพื้นที่
รวมไมนอยกวา 320.00 ตร.ม. พรอมติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด
- เปนไปอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสุสาน (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 
5

จํานวน 330,000 บาท

จุดเริ่มตนบริเวณตอจากโครงการเดิมไปจนถึงสายสุสาน บานสันปู
เลย หมูที่ 5 ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร หนา 10.00 ซม. หรือ
คิดเปนพื้นที่รวมไมนอยกวา 956.00 ตร.ม. พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด
- เปนไปอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตาม
มาตรา 66,67,68
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 2 ลําดับที่ 5
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสรางมูลคา
เพิ่มภายใตเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน

จํานวน 15,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
 พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมการลดตนทุนการผลิต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมการ
ลดตนทุนการผลิต เชน คาวิทยากร คาอาหารคาเครื่องดื่ม คาจัด
ซื้อเอกสาร คาวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ โดยคาใชจายใน แตละ
รายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายการใหมไดตาม
ความ เหมาะสม และทุกรายการสามารถถัวจายดวยกันได
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

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

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 222
 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร 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 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,699,070 บาท

งบกลาง รวม 9,699,070 บาท
งบกลาง รวม 9,699,070 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองุทนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ โดยคํานวน
รอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานและเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานจาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย 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

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสมทบ 1 สวน และรัฐสมทบ 1 สวน โดยในสวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจายเขา
กองทุนและไมควรเกิน 365 บาทตอคนตอป
- เปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่
สุด ที่ นร 0506/11251 ลงวันที่ 5กรกฎาคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560
 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององค
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 144
 ลําดับที่ 5
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,594,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายตําบล
บานดาย โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได มี
กําหนด 1 ป รายละเอียดดังนี้
อายุ 60 - 69 ป จะไดรับคนละ 600 บาท จําวน 543 คน
อายุ 70 - 79 ป จะไดรับคนละ 700 บาท จํานวน 249 คน
อายุ 80 - 89 ป จะไดรับคนละ 800 บาท จํานวน 91 คน
อายุ 90 ป ขี้นไป จะไดรับคนละ 1,000 บาท จํานวน 12 คน
- เปนไปตามระเบียบการะทรวงมหาดไทยวาดยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,327,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ใหแก
คนพิการที่สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดในตําบลบานดาย ดังนี้
คนพิการมีอายุต่ํากวา 18 ป คนละ 1,000 บาท/เดือน จํานวน 5
 คน
คนพิการมีอายุมากกวา 18 ป คนละ 800
 บาท/เดือน จํานวน 132 คน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
   พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายรน 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส แก
ผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยและมีความเปน
อยูที่ยากจนในตําบลบานดาย ดังนี้
ผูป่วยเอดส คนละ 500บาท/เดือน จํานวน 22 คน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
   พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 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

สํารองจาย จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารคาดการณไดลวงหนา ใน
กรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป และ
นําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวม หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนการเกิดสาธารณะภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การ
กําหนดรายการในงบกลาง ประเภทสํารองจาย
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานดาย (สปสช.อบต
.บานดาย)

จํานวน 200,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบานดาย สําหรับ อบต.ขนาด
กลางไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทอง ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอง ถิ่น พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 143
 ลําดับที่ 4
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 157,570 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบ ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุก ประเภทประจําป และมิใหนํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน บําเห
น็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
- เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500
- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500
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