
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดอนดู

อําเภอ หนองสองหอง   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,584,172 บาท

งบบุคลากร รวม 8,648,572 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือนๆ ละ   20,400.- บาท/เดือน  รวมเปนเงิน 244,800.- บาท
- เพื่อจายเปนเงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 11,220.- บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน 
รวมเปนเงิน  269,280.- บาท 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระมหาดไทย วาดวยเงินและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เดือนๆ ละ  1,750.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเปน 21,000.- บาท   
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880.- บาท/ เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเปน
เงิน 21,120.-บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระมหาดไทย วาดวยเงินและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล  
เดือนๆ ละ 1,750.- บาท/เดือนจํานวน 12 เดือน รวมเปน 21,000.- บาท   
- เพื่อจายเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 อัตราๆ ละ  880.-บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน 
รวมเปนเงิน 21,120.- บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระมหาดไทย วาดวยเงินและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554ในราชกิจจานุเบกษา

วันที่พิมพ : 19/9/2562  09:29:28 หนา : 2/119



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เดือนละ 7,200.- บาท  จํานวน  12 เดือน รวมเปนเงิน 86,400.- บาท  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระมหาดไทย วาดวยเงินและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภา,รองประธานสภา,เลขานุการ 
และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดอนดู  ดังนี้
1) ประธานสภา  เดือนละ 11,220.- บาท จํานวน 12 เดือน  เปน
เงิน  134,640.- บาท
2) รองประธานสภา  เดือนละ 9,180.- บาท จํานวน 12 เดือน  เปน
เงิน 110,160.- บาท
3) เลขานุการสภา  เดือนละ  7,200.- บาท  จํานวน 12 เดือนเปน
เงิน  86,400.- บาท
4) สมาชิกสภา จํานวน 22 คนๆ ละ 7,200.- บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน   เปนเงิน 1,900,800.- บาท 
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระมหาดไทย วาดวยเงินและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,731,852 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,578,852 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 
พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปตามตําแหนงและอัตราที่ 
ก.อบต. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ดังนี้
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา  
3) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
4) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 
5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
6) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
7) นักทัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
8) นักจัดการงานงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
9) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
10) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
11) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
12) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานสวนตําบล  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ จํานวน 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนงผูบริหาร  ดังนี้
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 14,000.- บาท  
 เปนเงิน 168,000.- บาท
2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500.- บาท  
เปนเงิน  42,000.- บาท
3)  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 3,500.- บาท  เปนเงิน  42,000.-  บาท 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,821,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจใน
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  10  อัตรา  ดังนี้
1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน จํานวน 1 อัตรา  
2) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยนักวิชาการเกษตร  
จํานวน 1  อัตรา  
3)  คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยบุคลากร 
จํานวน 1  อัตรา   
4) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา 
5) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1  อัตรา 
6) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน   จํานวน  1  อัตรา  
7) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต 
จํานวน  1  อัตรา  
8) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนตกู
ชีพ จํานวน 1  อัตรา
9) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง 
จํานวน 1 อัตรา           
10) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติงานองคการบริหาร
สวนตําบลจํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,164,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 80,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง เชน คาเบี้ย
ประชุม คาพาหนะของคณะกรรมการ คาใชสถานที่, คาสมนาคุณ เชน 
คาตอบแทนการออกขอสอบ การตรวจกระดาษคําตอบ การสอบสัมภาษณ
การตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการการประเมินบุคคล การทดสอบ
การปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพรางกาย คาทดสอบ
สมรรถนะทางการบริหาร และคาตอบแทนเจาหนาที่ดําเนินการคัดเลือก และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 40,000.- บาท 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

2) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน  40,000
.- บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
-หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบลพนักงานจาทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ  
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์ไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบาน เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25562  
         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลง
วันที่ 17 เมษายน 2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลหรือ
ผูที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549
          -ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
          -หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ 2557    

ค่าใช้สอย รวม 1,504,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 344,000 บาท

เพื่อจายเปน   
1) คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาตนไมและภูมิทัศน
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนดู จํานวน 102,000.- บาท  โดย
ปฏิบัติงานไมนอยกวา  12 ชั่วโมง/วัน ไมมีวันหยุด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ไดรับมอบหมายมีรายละเอียดตามที่ อบต.ดอนดู กําหนด จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 8,500.- บาท รวมเปนเงิน 102,000.- บาท   
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท.0808.2/3523 
ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายในการประกอบ
การพิจาณางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาจางเหมาบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 
2) คาจางเหมาบริการแมบานรักษาทําความสะอาดที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลดอนดู  จํานวน  102,000.- บาท  โดยปฏิบัติงานไมนอยกวา 8
 ชั่วโมง/วัน สัปดาหละไมนอยกวา 6 วัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ
หมาย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,500.- บาท รวมเปนเงิน 102,000.- บาท 
 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท.0808.2/3523 
ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายในการประกอบ
การพิจาณางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาจางเหมาบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3) คาจางเหมาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร  จํานวน  20,000
.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาเขาปกเย็บเลมที่ใชใน
กิจการของสภา และในราชการองคการ บริหารสวนตําบลดอนดู เชน ขอ
บัญญัติตําบล,แผนพัฒนาสามป แผนยุทธศาสตร งานสรุปผลทางการเงินและ
บัญชี การเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงินและบัญชีและงานเอกสารราชการ
อื่นๆ เปนตน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท.0808.2/3523 
ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายในการประกอบ
การพิจาณางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 4) คาจางเหมาบริการการจัดทําเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลดอน
ดู  จํานวน  20,000.- บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจัดทําเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู  ประกอบดวย คาเชาพื้นที่  Hosting  คาตอ
อายุโดเมนเนม  คาดูแลระบบ อัพเดรดขอมูล  คากําจัดไวรัส และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท.0808.2/3523 
ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายในการประกอบ
การพิจาณางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5) คาธรรมเนียมตางๆ   จํานวน  100,000.- บาท  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม
และคาใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน  คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาสํารวจ ตรวจสอบที่ดิน คาการออกโฉนดที่ดิน
สาธารณะประโยชน และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่จําเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท.0808.2/3523 
ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายในการประกอบ
การพิจาณางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเปน
1) คารับรองในการตอนรับบุคลหรือคณะบุคคล  จํานวน 10,000.- บาท  
เพื่อจายเปนคารับรอง คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร   
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
มานิเทศงาน  เขาตรวจงานหรือตรวจเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และ 
เจาหนาที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ใหตั้งงบประมาณ
ไดไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริง ในปที่ลวงมาไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู เงินสะสม เงินที่มีผูอุทิศให
-เปนไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ   จํานวน   30,000.- บาท  เพื่อจายเปนคาเลี้ยง
รับรอง คาอาหารและคาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคา
บริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายในการประชุม ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุม
อื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมฯ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการการฝ่ายตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน
-เปนไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง การตั้ง งบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมหลักสูตรผูบริหารอบต. รองนายก เลขานุการนายก   
และสมาชิกอบต.

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัด อําเภอจัดฝึกอบรม
หรือสถาบันการฝึกอบรมจัดฝึกอบรม  และเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา-
ที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการการอบรม
สัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการของผูบริหารอบต. รองนายก อบต
.เลขานุการนายก และสมาชิกอบต.          
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น 
กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้ง
การใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาว
สารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเปนคาใช
จายเกี่ยวกับจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คาของสมนาคุณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากรคาพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบ
แทน คณะกรรมการฯลฯ และคาใชจายอื่นที่เปนในการเลือกตั้ง
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 
6 กรกฎาคม 2561 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองทองถิ่น
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คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561

โครงการฝึกบอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานของบุคลากร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกบอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การทํางานของบุคลากร เชน ผูบริหาร สมาชิก  สภา พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง อบต.ดอนดู  โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย 
คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม คาจางเหมายานพาหนะ คาของ
สมนาคุณ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 186 ลําดับที่ 3 
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปรงใสในการทํา
งาน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย 
การรักษาวินัยและความโปรงใสในการทํางาน โดยมีคาใชจายประกอบไป
ดวย คาสมนาคุณวิทยากร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณในการอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเกี่ยวของ
กับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 187 ลําดับที่ 4 

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้  
-ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร เครื่อง
เย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ 
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด หมึก น้ําหมึกปรินท ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร แฟ้ม ธง 
คลิป กระดาษคารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ แบบพิมพ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํางาน ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
       -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงราย
จาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
 3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดการชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไข
ขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัยสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้นไมคงทนสภาพ
เดิม ดังนี้ ยางรถยนตน้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรอง
แสง ฯลฯ
(3) ค.ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมบํารุงทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สานพาน ใบพัด หมอ
น้ํา แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยานตลับลูกปน ประ
จกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทตางๆ ดังนี้ 
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊งหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน แก๊ส ฯลฯ  สําหรับใช
กับรถยนตสวนกลางรถยนต  รถยนตหนวยกูชีพกูภัยของอบต.ดอนดู รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญาและงานอื่นๆ ที่ใชในกิจกรรมของ อบต.
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนก
ประเภทตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เปนตน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เปนตน ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป คัตซีทฟดเตอร เมาส เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า ตระแกรงกันสวะ 
หัววาลวเปด-ปดแก๊ส เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 2,746,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,746,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผัง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผนัง
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 21,000.- บาท คุณลักษณะ 
ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 15,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกวา
7) การติดตั้งตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เปนไประเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 197 ลําดับที่ 4  (ผ
.03)
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ตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 1 หลังๆ ละ 4,500.- บาท คุณลักษณะ ดังนี้
-ตูบานเลื่อน 4 ฟุต ขนาด 118x40x87  มีชั้นวาง 2 ชั้น สามารถ
ปรับชั้นวางได (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 197 ลําดับที่ 7 
 (ผ.03)

เตนสผาใบทรงโคงโครงเหล็ก พรอมผาใบคลุมเตนส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตนสผาใบทรงโคงโครงเหล็ก พรอมผาใบคลุมเต็นส 
ขนาด 4x8x2.5 เมตร จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 21,000.- บาท คุณลักษณะ ดังนี้
-เปนเต็นทโคงโครงเหล็ก ขนาด 4 x 8 x 2.5 เมตร  พรอมผาใบคลุมเต็นท  
หลังคาทรงโครงเหล็ก หลังคาเปนแบบหนาโคง 2 ดาน  โครงเหล็กผลิตจาก
เหล็กแป๊บประปา ขอตอเหล็ก งายตอการถอดและประกอบ (จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทองตลาดเนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 198 ลําดับที่ 1  (ผ
.03)
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

รถบรรทุกน้ําดับเพลิง (รถบรรทุก ดีเซล) จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง (รถบรรทุก ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้
(รถบรรทุก ดีเซล)  แบบบรรทุกน้ํา  ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  
(1) จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
(3) เปนราคาพรอมปั๊มและอุปกรณ
- เปนไประเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 196 ลําดับที่ 2  (ผ
.03)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 2
 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-บัญชีมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจําป 2562 ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 197 ลําดับที่ 5  (ผ
.03)
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เครื่องพิมพชนิดเลอเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที)ราคา 2,600 บาท  จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดัง
นี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-บัญชีมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจําป 2562 ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 197 ลําดับที่ 6  (ผ
.03)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)ราคา 4,300.- บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-บัญชีมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจําป 2562 ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 198 ลําดับที่ 13 (ผ
.03)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง) รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ     
2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด
เกินกวา 20,000 บาท              
3) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ รถยนตสวนกลาง รถยนตกูชีพ และครุภัณฑ
อื่นๆซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง
4) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
5) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาครุภัณฑ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัยคาติดตั้ง เปนตน 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1135
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลดงเค็ง  ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑและ
บุคลากร สนับสนุนศูนยปฏิบัติการและศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับองคการบริหารสวนตําบลดงเค็ง ตามโครงการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑและบุคลากร สนับสนุนศูนยปฏิบัติการและศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนอง
สองหอง จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาวัสดุ คาครุภัณฑ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเกี่ยวของกับ
โครงการ
-เปนไปตรมระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นพ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 188 ลําดับที่ 8
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,055,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,022,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,022,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,096,580 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน ดังนี้
1)  ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา  
2)  นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา  
3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา  
4)  นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา  
5)  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา  
6)  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานสวนตําบล    
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ จํานวน 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7593  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 หนังสือสํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหาร  
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการคลัง  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท  
เปนเงิน  42,000.- บาท 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7593  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 หนังสือสํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,120 บาท

-เพื่อจายเปนคาจาง ลูกจางประจํา ตําแหนงเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี  จํานวน  1 อัตรา 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7593  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 หนังสือสํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกลูกจางประจํา ตําแหนง 
  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7593  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 หนังสือสํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 533,040 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจใน
กองคลัง จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  
    จํานวน 1 อัตรา   
2) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
   จํานวน 1  อัตรา  
3) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ  
   จํานวน 1 อัตรา  
4) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7593 ลงวันที่ 21
 ธันวาคม 2558   หนังสือสํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไปและพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติงานองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7593  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 หนังสือสํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,021,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 180,000 บาท

1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 20,000
.- บาท  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางคณะกรรมการ
ตรวจการจาง,คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา, คณะกรรมการกําหนด
ราคากลางงานกอสราง,  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง และ
ผูควบคุมงานกอสราง จํานวน 160,000.- บาท  
- เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19
 กันยายน  2560
- เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน  2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจาทั่วไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.0808.2/ว 2409 ลง
วันที1่7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ์ไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบาน เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 25562  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลง
วันที่ 17 เมษายน 2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

--เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลหรือ
ผูที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549
          -ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
          -หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ 2557    

ค่าใช้สอย รวม 221,160 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการถายเอกสารเขาปกเย็บเลม
เอกสารตางๆขององคการบริหารสวนตําบล  ที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงาน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท.0808.2/3523 
ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายในการประกอบ
การพิจาณางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561
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โครงการจัดทําสปอตประชาสัมพันธการเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําสปอตประชาสัมพันธ
การจัดทําภาษี โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายประชาสัมพันธ 
คาป้ายสปอตประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี คาน้ํามันดีเซลในการ
ประชาสัมพันธเพื่อออกประชาสัมพันธภายในตําบลดอนดู และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 186 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 111,160 บาท

เพื่อจายเปนซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาเช็คระยะ  คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรวมถึงวัสดุที่ตองใชในการ
ดําเนินการ คาบํารุงรักษาและคาซอมแซม  เครื่องยนต  ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องถาย เอกสารระบบไฟฟ้าในสํานักงาน  เครื่องอัด
สําเนา โทรศัพท  เครื่องปรับอากาศและครุภัณฑอื่นๆ  ที่ชํารุดเสียหายตลอด
ทั้งป  กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
 1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
 2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้  
-ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษนาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ 
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด หมึก น้ําหมึกปรินท ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร แฟ้ม ธง 
คลิป กระดาษคารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ แบบพิมพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํางาน ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
 - ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด
แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนซอม กระจกเงา โองน้ํา กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็งถังแก๊ส เปนตน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักผา สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เปนตน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เปนตน ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป คัตซีทฟดเตอร เมาส เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าซึ่งใชในสํานักงานและกิจการที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบล หรือที่เปนทรัพยสิน รวมทั้งคาไฟฟ้าตูควบคุม
การใชงานกลอง CCTV ที่ติดตั้ง ณ บานหนองแวงยาว หมูที่ 1 ตําบลดอนดู 
ทุกจุด 
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ เปนตน 
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณียคาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 19/9/2562  09:29:29 หนา : 37/119



งบลงทุน รวม 11,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 หลังๆ ละ 4,500.- บาท คุณลักษณะ ดังนี้
 -ตูบานเลื่อน 4 ฟุต ขนาด 118x40x87  มีชั้นวาง 2 ชั้น สามารถ
ปรับชั้นวางได (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  197 ลําดับที่ 8 (ผ
.03)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลอเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที)ราคา 2,600 บาท  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดัง
นี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-บัญชีมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจําป 2562 ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  198 ลําดับที่ 9 (ผ
.03)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณี
องคกรปกครองสนทองถิ่นมีคําสั่งใชอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)ดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยว
กับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชนตามกฎหมาย เชน การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในกา
รวมปฏิบัติหนาที่ เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตําตรวจและฝ่ายปกครอง ในการอํานวยความสะดวกดานการเดินทางใหแก
ประชาชนในชวงเทศาลปใหม สงกรานต งานบุญประเพณี และเทศกาลงาน
สําคัญๆ เปนตนฯลฯ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและกอใหเกิดอันตรายแก
ชีวิตและความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือการเฝ้าระวังภัย
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วาดวยคาใชจายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 22560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ตําบลดอน
ดู  โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย อาหารวาง เครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาธงสัญลักษณ อปพร.พรอม
เสา คาวัสดุและอุปกรณในการทําความสะอาด และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 182 ลําดับที่ 3
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ตั้งจุดตรวจ) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาลสําคัญ เชน  เทศกาลสงกรานต  เทศกาลปใหม  และงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของหรือตามนโนบายของรัฐ  โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุเครื่องดื่มบริโภคเพื่อบริการประชาชน คาวัสดุ
อุปกรณ ในการตั้งดานตรวจ คาเชาเตนท และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตาม
โครงการ  
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634
 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 22560
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464
 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 181 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาใชจายในการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม วัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสั่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คายานพาหนะ  คา
ป้ายโครงการ คาตัดชุดฝึก อปพร. และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 181 ลําดับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,414,536 บาท

งบบุคลากร รวม 1,214,536 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,214,536 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 950,336 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบล  พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน   ดังนี้
 1) ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
 2) นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา    
 3) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา   
 4) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานสวนตําบล 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ จํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูอํานวยกองการศึกษา  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท  
เปนเงิน  42,000.- บาท 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 187,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจใน
กองการศึกษา จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการศึกษา  
จํานวน 1 อัตรา 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 19/9/2562  09:29:29 หนา : 44/119



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไปและพนักงานจางตามภารกิจ  ที่ปฏิบัติงานองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

วันที่พิมพ : 19/9/2562  09:29:29 หนา : 45/119



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจาทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลหรือ
ผูที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ 2557    
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้  
-ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร เครื่อง
เย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ 
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด หมึก น้ําหมึกปรินท ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร แฟ้ม ธง 
คลิป กระดาษคารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ แบบพิมพ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํางาน ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เปนตน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เปนตน ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป คัตซีทฟดเตอร เมาส เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
        -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,584,352 บาท
งบบุคลากร รวม 1,555,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,555,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 458,120 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
1) ครู ค.ศ.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู จํานวน 1 อัตรา 
2) ครูผูชวย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา จํานวน 1 อัตรา  
3) เงินปรับปรุงตําแหนงพนักงานครู 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 993,480 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน  7  อัตรา  
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  
    จํานวน  5 อัตรา  
2) คาจางพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 
    จํานวน 2 อัตรา  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 104,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจใน
กองการศึกษา จํานวน  7  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา 
2) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 
  -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,192,152 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบลพนักงานจาทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลหรือ
ผูที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549
          -ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,643,320 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเปน 
   1) คาจางเหมาบริการแมบานรักษาทําความสะอาดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู จํานวน   288,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแมบานรักษาทําความสะอาดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู จํานวน 3 อัตรา โดยปฏิบัติงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ ทําความสะอาดสํานักงาน
โดยกวาดพื้น ถูพื้นภายในอาคารสํานักงาน ทําการเก็บกวาดขยะภายใน
บริเวณพื้นที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําความสะอาดกระจก หนาตาง บานประตู
ภายในอาคารสํานักงานและทําความสะอาดหองน้ํา เครื่องสุขภัณฑที่ประจําใน
หองน้ํา ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคเปนประจําทุกวันจัดเตรียมอุปกรณเครื่องดื่ม จัด
เลี้ยงรับรองผูมาติดตอราชการ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในการประชุม
ตางๆ ชวยบริการและอํานวยความสะดวกในการประชุมตางๆ  ดูแล รักษา
วัสดุ-ครุภัณฑในสํานักงานดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑสํานักงานที่ชํารุดเสียหายให
บังคับบัญชาตามลําดับทราบ ซอมแซมวัสดุครุภัณฑที่ชํารุดเสียหายเบื้องตนให
อยูในสภาพที่พรอมใชงาน ปดไฟฟ้าน้ําประปา เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก
เครื่องใชไฟฟ้าหลังการเลิกงาน โดยปฏิบัติงานไมนอยกวา
8 ชั่วโมง/วัน สัปดาหละไมนอยกวา 6 วัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมายในวันเวลาราชการ ไดรับคาจางเปนราย
เดือนๆ ละ 8,000 บาท  
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
          -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอนรายหัว  จํานวน  3  ศูนย จํานวน 205,700 บาท

เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนสนามสง
เสริมพัฒนาการเด็ก สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย ไดแก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา 
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 155 ลําดับที่ 20

คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
3 ศูนยๆ ละ 3,000.- บาท เชน คาจางเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล 
หรือคาจางเหมาบริการที่มีความจําเปนตามอํานาจหนาที่
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
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คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย จํานวน 140,120 บาท

เพื่อจายเปน
 -คาหนังสือเรียน จํานวน 3 ศูนย เปนเงิน  24,800.- บาท
 -คาอุปกรณการเรียน จํานวน 3 ศูนย เปนเงิน 24,800.- บาท
 -คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 3 ศูนย เปนเงิน 37,200.- บาท
 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 3 ศูนย เปนเงิน 53,320.- บาท
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 155 ลําดับที่ 21

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561
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คาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา บานดอนดู
และบานหนองแวงยาว จํานวน 3 ศูนยๆ ละ 2,000.- บาท  
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณียคาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 ศูนย ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา 
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
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คาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานกุดหวา บานดอนดู 
และบานหนองแวงยาว จํานวน 3 ศูนย ๆละ 15,000  บาท
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
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คาวัสดุงานบานงานครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานกุดหวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองแวงยาว จํานวน 3 ศูนย ๆ ละ 10,000.-บาท  ดังตอไปนี้
 - ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด
แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนซอม กระจกเงา โองน้ํา กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็งถังแก๊ส เปนตน ฯลฯ
 - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักผา สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
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คาวัสดุสํานักงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
กุดหวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง
ยาว จํานวน 3 ศูนย ๆ ละ 20,000.-บาท  ดังตอไปนี้  
-ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษนาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ 
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด หมึก น้ําหมึกปริ๊นท ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร แฟ้ม ธง คลิ
ป กระดาษคารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ แบบพิมพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํางาน ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
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คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  3  ศูนย จํานวน 607,600 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ไดแก   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู จํานวนเด็กนักเรียน 124 คน
สนับสนุน 245 วันๆ ละ 20.- บาท
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 148 ลําดับที่ 1

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
พื้นที่ตําบลดอนดู โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวาง  คาเชาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน คาใช
จายในการประกวดหรือแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การจัดงาน 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัดงานการจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2541 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722
  ลงวันที่  10   สิงหาคม  2555
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 151 ลําดับที่ 10
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โครงการจัดกิจกรรมแมลูกผูกพันธ วันแมแหงชาติ จํานวน 12,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมแมลูกผูกพันธ วันแมแหงชาติสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู จํานวน 3 ศูนย
โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาอาหารวาง  คาเชาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน  
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 152 ลําดับที่ 1

โครงการจัดซื้อชุดยาสามัญประจําบาน จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดซื้อชุดยาสามัญประจําบาน สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู จํานวน 3 ศูนย
โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาจัดซื้อยาสามัญประจําบาน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ    
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 160 ลําดับที่ 7

โครงการซอมแซมรั้วศูนยพัฒนาเด็กเด็กบานดอนดู จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู ดําเนินการ
ตามรูปแบบที่ อบต.ดอนดู
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการสงเสริมความสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมความสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาประกาศนียบัตร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ  
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 150 ลําดับที่ 7

ค่าวัสดุ รวม 1,508,832 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,508,832 บาท

1) คาอาหารเสริม (นม) จํานวน  1,257,360.- บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขต อบต.ดอนดู ดังนี้
-โรงเรียนบานหนองแวงยาว จํานวน 125 คนๆ ละ 7.80 บาท จํานวน 260
 วัน เปนเงิน 253,500.-บาท
-โรงเรียนบานหนองแสง  จํานวน 86 คนๆ ละ 7.80 บาท จํานวน 260
 วัน เปนเงิน 174,408.-บาท
-โรงเรียนบานโนนทอน  จํานวน 60 คนๆ ละ 7.80 บาท  จํานวน 260
 วัน  เปนเงิน 121,680.-บาท
-โรงเรียนบานหนองไผนอย  จํานวน 75 คนๆ ละ 7.80 บาท จํานวน 260
 วัน  เปนเงิน 152,100.-บาท
-โรงเรียนบานดอนดู  จํานวน 90 คนๆ ละ 7.80 บาท จํานวน 260 วัน เปน
เงิน 182,520.-บาท
-โรงเรียนบานกุดหวา  จํานวน 104 คนๆ ละ 7.80 บาท  จํานวน 260
 วัน  เปนเงิน 210,912.- บาท
-โรงเรียนบานโนนสะอาดหวยตะกั่ววิทยา  จํานวน 80 คนๆ ละ7.80 บาท
จํานวน 260 วัน  เปนเงิน 162,240.-บาท
-เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28
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 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 -หนังสือกระทรวงมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 149  ลําดับที่ 2

2) คาอาหารเสริม (นม)  จํานวน    251,472.- บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ดอนดู จํานวน 3 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองแวงยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ดอนดู จํานวนเด็กนักเรียน 124 คน สนับสนุน 260 วันๆ ละ 7.80 บาท 
เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 -หนังสือกระทรวงมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 149 ลําดับที่ 3-5

งบลงทุน รวม 356,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จํานวน 18,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  ขนาด 4 ฟุต 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว จํานวน 1 หลัง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู จํานวน 2 หลัง และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานกุดหวา จํานวน 1 หลัง รวมเปน จํานวน 4 หลังๆ ละ 
4,500.- บาท คุณลักษณะ ดังนี้
 -ตูบานเลื่อน 4 ฟุต ขนาด 118x40x87  มีชั้นวาง 2 ชั้น สามารถ
ปรับชั้นวางได (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 198 ลําดับที่ 11 
(ผ.03)

ตูไมวางของ 9 ชอง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูไมวางของ 9 ชอง จํานวน 4 หลังๆ ละ 4,000.- บาท
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา คุณลักษณะ ดังนี้
 -ตูไมวางของ 9 ชอง มีชั้นวางของ 3 ชั้น ผลิตจากไมปารติเคิล
วัสดุปดผิวดวยเมลามีนอยางดี ป้องกันรอยขีดขวน กันน้ํา และทนความรอน
(จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 199 ลําดับที่ 14
(ผ.03)
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พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 
2,100.- บาท สําหรับสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนดูคุณลักษณะ ดังนี้
 -ปรับแรงลมได 3 ระดับ 
 -ปรับสายซาย-ขวา  และหยุดสายดวยระบบ PUII SWICT
 -มีความปลอดภัยดวยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอรโมฟวส (THERMO FUSE)
 -ผานกระบวนการผลิตที่ไดรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐานระดับ
โลก ISO 9001
 -ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก.934-2533) 
 -ผลิตภัณฑฉลากประหยัดไฟเบอร 5
(จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 198 ลําดับที่ 10 (ผ
.03)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 310,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางเตาเผาขยะศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางเตาเผาขยะศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา
ดําเนินการตามรูปแบบที่ อบต.ดอนดู กําหนด
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 157 ลําดับที่ 27
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โครงการกอสรางรั้วรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา
ดําเนินการตามรูปแบบที่ อบต.ดอนดู กําหนด
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 153 ลําดับที่ 16

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนาเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานกุดหวา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนาเสาธงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานกุดหวา ดําเนินการตามรูปแบบที่ อบต.ดอนดู กําหนด
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 157 ลําดับที่ 26
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โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว ดําเนินการตามรูปแบบที่ อบต.ดอนดู
กําหนดเปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 155 ลําดับที่ 22

โครงการปรับปรุงหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา ดําเนินการ
ตามรูปแบบที่ อบต.ดอนดู กําหนด
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 156 ลําดับที่ 25

งบเงินอุดหนุน รวม 2,480,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,480,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
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คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 2,480,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ดังนี้  
1) อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานหนองแวงยาว 
จํานวน  500,000.- บาท เด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองแวงยาว จํานวน 125
 คนอุดหนุนจํานวน  200  วัน ๆ ละ 20 บาท   
2) อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองแสง 
จํานวน  344,000.-บาท  เด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองแสง  จํานวน 86
 คน  อุดหนุนจํานวน  200  วัน ๆ ละ 20 บาท   
3) อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานโนนทอน  
จํานวน  240,000.- บาท  เด็กนักเรียนโรงเรียนบานโนนทอนจํานวน  60
  คน อุดหนุนจํานวน  200  วัน ๆ ละ 20 บาท   
4) อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผ
นอย  จํานวน  300,000.- บาท เด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผ
นอย จํานวน 75 คน อุดหนุนจํานวน  200  วัน ๆ ละ 20 บาท   
5) อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานดอนดู 
จํานวน  360,000.- บาท  เด็กนักเรียนโรงเรียนบานดอนดู จํานวน 90
  คน อุดหนุนจํานวน  200  วัน ๆ ละ 20 บาท   
6) อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานโนนสะอาดหวย
ตะกั่ววิทยา จํานวน  320,000.- บาท  เด็กนักเรียนโรงเรียนบานโนนสะอาด
หวยตะกั่ววิทยา จํานวน 80 คน  อุดหนุนจํานวน  200  วัน ๆ ละ 20 บาท   
7) อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานกุดหวา   
จํานวน 416,000.- บาท  เด็กนักเรียนโรงเรียนบานกุดหวา จํานวน 104
 คน อุดหนุนจํานวน  200  วัน ๆ ละ 20 บาท
เปนไปตามหนังสือ ดังนี้
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
        -หนังสือกระทรวงมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
        -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
        -หนังสือกระทรวงมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
       -ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565) เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 96,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 96,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร)
คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียว เปนตน และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,042,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 644,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 584,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 584,000 บาท

เพื่อจายเปน
    - คาจางเหมาบริการการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน
(กูชีพ)จํานวน 584,000.- บาท  เพื่อเปนคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานการ
แพทยฉุกเฉิน (กูชีพ) อบต.ดอนดู ที่มิไดเปนพนักงานสวนทองถิ่น ที่ไดรับคําสั่ง
จากผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหปฏิบัติหนาที่ในการใหความชวย
เหลือผูป่วยอุบัติเหตุและผูป่วยฉุกเฉินตามแนวทางหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0891./653  ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 ขอ 3
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
กันยายน 2553,และดวนมาก ที่มท.0808.2/3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559   
-เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 162 ลําดับที่ 13
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อใชในการควบคุม
โรค ประเภทตางๆ งานตามโครงการดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวย
กูชีพกูภัย อบต.ดอนดู และบริการประชาชนดานรักษาพยาบาล วัสดุอุปกรณ
การแพทยอื่นที่จําเปน ฯลฯ เบื้องตนกอนนําสงโรงพยาบาล ดังตอไปนี้
 -ประเภทวัสดุคงทน เชน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดน้ําฝน เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ฯลฯ เปนตน
 -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน สี ผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ
ออกซิเจน น้ํายาเคมีกําจัดยุงและแมลงน้ํายาตางๆ สายยาง ลูกยาง ถุงมือ ฯลฯ
 เปนตน
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
         -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 158,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ราคา 59,000.- บาท
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- ปริมาณการฉีดพนน้ํายําไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
- ถังบรรจุน้ํายําไมนอยกวา 6 ลิตร
- กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
- เปนไประเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 196 ลําดับที่ 3 (ผ.03)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 40,000 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง

คาปรับปรุงติดตั้งเสาสงสัญญาณวิทยุสื่อสารกูชีพ จํานวน 40,000 บาท

-คาปรับปรุงติดตั้งเสาสงสัญญาณวิทยุสื่อสารกูชีพ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปน และเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 164 ลําดับที่ 19
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเอกชน ดังนี้
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข อยางนอยหมูบานละ 3 โครงการ 
จํานวน 12 หมูบานๆ ละ 20,000.-บาท  รวมเปนเงิน 240,000.- บาท 
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 163 ลําดับที่ 18

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 254,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 254,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 254,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวน สุนัข/แมว จํานวน 14,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวน สุนัข/แมว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยสํารวจขอมูลจํานวน
สุนัข/แมว  ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ ทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง ครั้งแรก
ภายใน
เดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูและฟื้นฟูผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรูและฟื้นฟู
ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ 
คาสมมานาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับโครงการ    
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
       -ระเบียบกระทรงมหาดไทย วาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
 -ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 -หนังสือกระทรงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
        -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 163 ลําดับ
ที่ 16

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตําบลดอนดู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคในพื้นที่ตําบลดอนดู  โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ 
คาสมมานาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับโครงการ    
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
       -ระเบียบกระทรงมหาดไทย วาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
      -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 160 ลําดับที่ 9
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงคป้องกันควบคุม
โรคไขเลือดออก โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย  คาจางเหมาบริการฉีดพน  
ฝาผามุงคอบปากโอง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาป้ายประสัมพันธ คาป้ายโครงการ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
       -หนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยในการจัดงานการจัดการ
แขงขัน กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559     
      -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 158  ลําดับที่ 1

โครงการลดขยะ ลดโรค ใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการลดขยะ ลดโรค ใสใจสิ่งแวด
ลอม   โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมมานาคุณ
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณในการ
ฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ    
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
        -ระเบียบกระทรงมหาดไทย วาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
       -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 162 ลําดับที่ 15
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบไป
ดวยคาวัคซีน เข็ม กระติกน้ํา ถุงมือ คาจางเหมาบริการฉีด และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
       -ระเบียบกระทรงมหาดไทย วาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
       -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560, ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2560, ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 และดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
       -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 158 ลําดับที่ 5

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ตามโครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 165 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,777,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,110,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,110,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 564,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
1)  ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา     
 2)  นายชางโยธา จํานวน 1  อัตรา   
 3)  เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา   
 4)  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานสวนตําบล  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ จํานวน 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท  
เปนเงิน  42,000.- บาท  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 454,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางในกองชาง  จํานวน  3  อัตรา  
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน  ดังนี้
1)  คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า 
    จํานวน 1 อัตรา  
2)  คาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา 
    จํานวน 1 อัตรา  
3) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป 
    จํานวน 1  อัตรา   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไปและพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติงานองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557สํานักงาน กจ.ทจ.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 647,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน  20,000
.- บาท
-เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
 -หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบลพนักงานจาทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ  
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.0808.2/ว 2409 ลง
วันที1่7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลหรือ
ผูที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549
          -ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
          -หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ 2557    

ค่าใช้สอย รวม 362,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเปน
1) คาจางเหมาบริการ    จํานวน      50,000.- บาท 
เพื่อจายเปนคาโฆษณาและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ หรือ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ที่เขาลักษณะรายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการตามอํานาจหนาที่  และตามความจําเปนของ อบต.   
ตามหนังสือสั่งการ และตามงานรัฐพิธีประเพณีขององคการบริหาร-
สวนตําบลดอนดู   
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท.0808.2/3523 
ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายในการประกอบ
การพิจาณางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2) คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป (สวนโยธา) จํานวน   96,000.- บาท 
เพื่อปฏิบัติงาน ขั้นตนเกี่ยวกับงานชางสํารวจ โดยใหมีหนาที่ปฏิบัติงาน
ขั้นตนเกี่ยวกับงานชางสํารวจภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือ
ตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆ เปนเจาหนาที่
ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานชางสํารวจที่ตองใชความละเอียด
แมนยําและเทคนิคพอสมควรตามที่ไดรับมอบหมาย เชน วัดมุม วัดระยะ วัด
ระดับ ลักษณะ และขนาดของภูมิประเทศชวยหาคาพิกัดของจุดตําแหนง
ตางๆ วางหมุดหลักฐาน หรือที่หมายในการสํารวจ ทําบันทึกขอมูลและราย
ละเอียดตางๆ ที่ไดจากการสํารวจ ซอมรับแกเครื่องมือสํารวจ ทําแผนที่สํารวจ
และคํานวณธนาคารทรัพยสินเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ มอบหมาย ในวันและเวลาราชการ โดยไดรับคาจาง
เปนรายเดือนๆ ละ 8,000.- บาท  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท.0808.2/3523 
ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายในการประกอบ
การพิจาณางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาจางเหมาบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3) คาจางเหมาบริการผูชวยปฏิบัติงานกองชาง (ปฏิบัติงานดานระบบไฟฟ้า) 
จํานวน    96,000.- บาท
เพื่อปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานซอมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
โคมไฟสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนดู ดูแลวัสดุ 
อุปกรณไฟฟ้าใหพรอมใชงานไดทันทีดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องมือ
เครื่องใชในสํานักงาน อาคารสถานที่ที่ชํารุดเสื่อมสภาพใหใชงาน
ไดตามปกติ งานบริการและตอนรับผูมาติดตอราชการกองชางและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ มอบหมาย ในวันและเวลาราชการ 
โดยไดรับคาจางเปนรายเดือนๆ ละ 8,000.- บาท  
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท.0808.2/3523 
ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและคาใชจายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาจางเหมาบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4) คาธรรมเนียมตางๆ  จํานวน       70,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ของ อบต.ดอนดู รวมทั้งคาวารสาร-สิ่ง
พิมพ คาเขาปก เย็บเลมหนังสือประชาสัมพันธ คาตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภค-บริโภค และคาสํารวจออกแบบเขียนแบบประเภทงานอาคารหรือที่
เกี่ยวของ ฯลฯเปนไปตามหนังสือ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 080.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาจางเหมาบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา และคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 
-เปนไปตามระเบียบดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้  
-ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร เครื่อง
เย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ 
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด หมึก น้ําหมึกปรินท ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร แฟ้ม ธง 
คลิป กระดาษคารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ แบบพิมพ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํางาน ฯลฯ 
 -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
 -ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า
เครื่องวัดกระไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจไฟฟ้า 
เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
 -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า 
หลอดวิทยุทรายซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร 
มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร 
สายอากาศหรือเสารอากาสสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ-
ดาวเดียว ไฟฉาย ถานไฟฉาย ฯลฯ
 -ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง 
แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภทตางๆ ที่ใชสําหรับในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู ตามอํานาจหนาที่  ดังนี้
 -ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว 
เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เชน 
ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
 -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต 
ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี 
ปูนขาว ฯลฯ
 -ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา 
ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
 1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
 3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดการชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ขา
ตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพกลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกอเทปเลนซ
ซูม กระเป๋าใสกลอง ฯลฯ
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้นไมคงทนสภาพ
เดิม ดังนี้ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วิดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย ภาพถายดาเทียว ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เปนตน ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล เปนตน ฯลฯ
 ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป คัตซีทฟดเตอร เมาส เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -บัญชีมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจําป 2562 ณ
 วันที่ 15 มีนาคม 2562
       -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
      -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 199 ลําดับที่ 16
 (ผ.03)
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 1
 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -บัญชีมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจําป 2562 ณ
 วันที่ 15 มีนาคม 2562
       -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 199 ลําดับที่ 15
 (ผ.03)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 838,199 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 838,199 บาท

เงินอุดหนุน รวม 838,199 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานดอนดู หมูที่ 5 ใหกับ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 34,160 บาท

เพื่อจายเปนอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบระบบจําหนายแรงต่ํา
จํานวน    34,160.- บาทบานดอนดู หมูที่ 5 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 139 ลําดับที่ 

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานดอนดูเหนือ (คุมซื้อขาว) 
หมูที่ 12 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 81,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบระบบจําหนายแรงต่ํา 
 จํานวน    81,760.- บาทบานดอนดูเหนือ (คุมซื้อขาว)  หมูที่ 12  ใหกับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 141 ลําดับที่ 12

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานโนนทอน  หมูที่ 3 ใหกับ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 37,415 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบระบบจําหนายแรงต่ํา
จํานวน   37,415.- บาท บานโนนทอน หมูที่ 3 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 138 ลําดับที่ 3

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานหนองบัวลอง หมูที่ 8 ให
กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 111,075 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบระบบจําหนายแรงต่ํา 
 จํานวน  111,075.- บาท บานหนองบัวลอง หมูที่ 8 ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 140 ลําดับที่ 8
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อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานหนองไผนอย หมูที่ 4 ให
กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 37,345 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบระบบจําหนายแรงต่ํา
จํานวนวน    37,345.- บาท บานหนองไผนอย  หมูที่ 4  ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 139 ลําดับที่ 4

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานหนองแสง หมูที่ 2 ให
กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 44,395 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบระบบจําหนายแรงต่ํา 
 จํานวน    44,395.- บาท บานหนองแสง  หมูที่ 2  ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 138 ลําดับที่ 2

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานหวยตะกั่ว (คุมในบาน) 
หมูที่ 10 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 11,745 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบระบบจําหนายแรงต่ํา 
 จํานวน    11,745.- บาท บานหวยตะกั่ว  (คุมในบาน) หมูที่ 10  ใหกับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 140 ลําดับที่ 10

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานหวยตะกั่ว (คุมฟารม) 
หมูที่ 10 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 11,695 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบระบบจําหนายแรงต่ํา 
 จํานวน,695.- บาทบานหวยตะกั่ว  (คุมฟารม) หมูที่ 10  ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 140 ลําดับที่ 9
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อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานหัวหนองแวง (กอน อบต
.) หมูที่ 7 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 33,070 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบระบบจําหนายแรงต่ํา 
 จํานวน   33,070.- บาท บานหัวหนองแวง (กอน อบต.) หมูที่ 7 ใหกับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 140 ลําดับที่ 7

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานหัวหนองแวง (หนา
โรงเรียน)หมูที่ 7 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 36,045 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบระบบจําหนายแรงต่ํา 
 จํานวน    36,045.- บาท บานหัวหนองแวง (หนาโรงเรียน) หมูที่ 7 ใหกับ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอหนองสองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 140 ลําดับที่ 7

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานกุดหวา หมูที่ 9 ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 76,708 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานกุดหวา  
 จํานวน    76,708.- บาท หมูที่ 9  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
สองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 145 ลําดับที่ 24

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานดอนดู หมูที่ 5 ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 26,335 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานดอนดู  
 จํานวน    26,335.- บาท หมูที่ 5  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
สองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 144 ลําดับที่ 20
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานดอนดูเหนือ หมูที่ 12 ใหกับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 26,022 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานดอนดูเหนือ 
 จํานวน    26,022.- บาท หมูที่ 12  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
สองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 146 ลําดับที่ 27

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานโนนทอน หมูที่ 3 ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 56,325 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานโนนทอน
จํานวน    56,325.- บาท หมูที่ 3  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
สองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 143 ลําดับที่ 18

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ใหกับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 89,133 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานโนนสะอาด
จํานวน    89,133.- บาท หมูที่ 6  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
สองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 144 ลําดับที่ 21

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหนองไผนอย หมูที่ 4 ใหกับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 40,385 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหนองไผนอย
จํานวน    40,385.- บาท หมูที่ 4  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
สองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 144 ลําดับที่ 19
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหนองแวงยาว หมูที่ 1 ใหกับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 60,416 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหนองแวง
ยาว จํานวน    60,416.- บาท หมูที่ 1  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 143 ลําดับที่ 16

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหวยตะกั่ว หมูที่ 10 ใหกับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 19,113 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหวยตะกั่ว
จํานวน    19,113.- บาท หมูที่ 10  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
สองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 146 ลําดับที่ 25

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหัวหนองแวง (คุมกองดิน) หมูที่ 7 ให
กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 5,057 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหัวหนองแวง 
 จํานวน  5,057.- บาท (คุมกองดิน) หมูที่ 7  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง     
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 145 ลําดับที่ 22
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําเวทีประชาคมระดับหมู
บาน  ระดับตําบลในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดทําประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการคัดเลือกหรือการประชุมของคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลาง
วัน วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับโครงการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของกับโครงการเปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921
 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 171 ลําดับที่ 16
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ดอนดู

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนดู โดยมีคาใชจายประกอบไป
ดวย คาป้ายโครงการ  คาสมนาคุณวิยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาแผนตรวจ คาแกวรอง คาถุงขยะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที 28
 พฤษภาคม 2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 185 ลําดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาว โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ คาป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน และเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 169  ลําดับที่  10
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนใน
ชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ เพื่อเปนกิจกรรมที่
พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย เพื่อสรางความปรองดอง
ระดับตําบล หรือกิจกรรมที่ปกป้องสถาบันอันสําคัญของชาติ สรางความ
สามัคคีของคนในตําบลดอนดู  โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้าย
โครงการคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยในการจัดงานการจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559     
-เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 170 ลําดับที่ 15

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน 
(ศอ.ปส.จ.ขก.) ตามโครงการป้องกันและแกปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน 
ประจําป พ.ศ.2563

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดขอนแกน (ศอ.ปส.จ.ขก.) ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแกน  ประจําป พ.ศ.2563 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 184  ลําดับที่  7
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อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองสองหอง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
พลังป้องกันภัยใหชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองสองหอง  ตามโครงการ
ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพลังป้องกันภัยใหชุมชน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 184  ลําดับที่  8

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลดอนดู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลดอนดู  
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมในวันสตรีสากล  
ประจําป 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616
 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 175  ลําดับที่  26
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 304,360 บาท

งบดําเนินงาน รวม 304,360 บาท
ค่าใช้สอย รวม 304,360 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 44,360 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี วันสําคัญ 
ของชาติ และประเพณีตางๆ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่ง
ของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
 เชน  งานเฉลิมฉลอง  งานรัฐพิธี  งาน  12  สิงหามหาราชินี งาน 5 ธันวามหา
ราช งานเฉลิมพระเกียรติ งานเทิดพระเกียรติ  และงานพิธีการทางพุทธ
ศาสนา ทั้ง 12 เดือน  เชน  การจัดซื้อเครื่องสักการะเครื่องทองนอย  กระถาง
ธูป  เชิงเทียน แจกัน คาพวงมาลา ชอดอกไม  กระเชาดอกไม พวงมาลา  พาน
พุม  เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑเทศ  ผาแพร  ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ
ตางๆ  พระบรมฉายาลักษณ วัสดุอุปกรณ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่เกี่ยวเนื่อง
ในการจัดงานตางๆ ฯลฯ เปนตน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว1347  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1639 ลงวันที่ 17  เมษายน  2556
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ 
เพื่อรักษาไวซึ่งประเพณีเกาแกของคนอีสานซึ่งไดสืบทอดกันมารุนสูรุนเพื่อ
เปน ประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน สรางความสามัคคีและความสัมพันธอันดี
ของประชาชน ในหมูบานตําบล โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้าย
โครงการ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดงานและคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 177 ลําดับที่  4

โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียนโฮ
ม  เพื่อรักษาไวซึ่งประเพณีเกาแกของคนอีสานซึ่งไดสืบทอดกันมารุนสูรุน เพื่อ
เปนประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน สรางความสามัคคีและความสัมพันธอันดี
ของประชาชนในหมูบานตําบล โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้าย
โครงการคารางวัลประกวดการขับรองสรภัญญะ ประกวดขันหมากเบ็ง และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 176  ลําดับที่  3
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดงานประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัว
โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
คาอาหาร คาเชาหรือคาบริการวัสดุที่จําเปนในการจัดงาน เครื่องเสียง เตนท  
คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คามหรสพการแสดง เงินรางวัลที่มอบให
ผูชนะการแขงขัน คาวัสดุอุปกรณในการจัดงานและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับโครงการจัดงาน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 176 ลําดับที่  2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,601,012 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซอมแซมถนนในพื้นที่ตําบลดอนดู จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแซมถนนในพื้นที่ตําบลดอน
ดู (ดําเนินการตามแบบที่ อบต.ดอนดู กําหนด)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 49  ลําดับที่  19

วันที่พิมพ : 19/9/2562  09:29:29 หนา : 102/119



งบลงทุน รวม 4,101,012 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,101,012 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม สายซอยยายเมียง บานโนนสะอาด หมูที่ 6 จํานวน 334,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยยายเมียง บานโนนสะอาด หมูที่ 6  โดยดําเนินการเริ่มทําการ
จากหนาบานยายเมียงเชื่อมถนนสายหลังวัดบานโนนสะอาด ขนาดกวาง  4
  เมตร ยาว150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 480
 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวนอยางละ 1 ป้ายไหลทางดินขางทางกลบดินตามสภาพ กอ
สรางตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ ท1-01 และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ดอนดู กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 117  ลําดับที่  87
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกุดหวา หมูที่ 9 จํานวน 348,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานกุดหวา หมูที่ 9 โดยดําเนินการเริ่มทําการจากซอยหนาวัดสีชมพูวนาราม 
ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 600 ตร.ม.พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด  0.40  จํานวน 2 จุด
พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวนอยางละ
1 ป้าย ไหลทางดินขางทางกลบดินตามสภาพ กอสรางตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครองแบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู 
กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 120  ลําดับที่  90

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนดู หมูที่ 5 จํานวน 345,800 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนดู หมูที่ 5 โดย
ดําเนินการจากหนาบานนายยศถึงหนาบานนางนอม ขนาดกวาง  4
  เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 620 ตร.ม
. พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวนอยางละ 1
 ป้าย ไหลทางดินขางทางกลบดินตามสภาพ กอสรางตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอน
ดู กําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 116  ลําดับที่  86
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนทอน หมูที่ 3 ไปบานหนองไผ
นอย

จํานวน 333,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโนนทอน หมูที่ 3 โดยดําเนินการจากเริ่มทําการจากจุดสิ้นสุดเดิมจากบาน
โนนทอนไปบานหนองไผนอย ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 120 ม.nหนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600 ตร.ม.พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวนอยางละ 1 ป้ายไหลทางดินขางทางกลบดินตาม
สภาพ  กอสรางตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู กําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 114 ลําดับที่  84

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแสง หมูที่ 2 ไปวังมวง จํานวน 346,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองแสง หมูที่ 2  โดยดําเนินการเริ่มทําการจาก คสล.เดิมไปบานวังมวง
ขนาดกวาง 5 เมตรยาว 120 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 600 ตร.ม.พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวนอยางละ 1 ป้าย ไหลทางดินขางทางกลบดินตามสภาพ  กอ
สรางตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ดอนดู กําหนด  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 113  ลําดับที่  83

วันที่พิมพ : 19/9/2562  09:29:29 หนา : 105/119



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุมกองดินเชื่อมทางหวลง 2030 
บานหัวหนองแวง หมูที่ 7

จํานวน 337,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุมกองดิน เชื่อมทางหลวง 2030 บานหัวหนองแวง หมูที่ 7 โดยดําเนิน
การเริ่มทําการจากทางหลวงชนบท ขก.3020 ถึงบานนายลุน ขนาดกวาง 3
 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีไมนอยกวา 600 ตร.ม
. พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวนอยางละ 1
 ป้าย ไหลทางดินขางทางกลบดินตามสภาพ  กอสรางตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอน
ดู กําหนด
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 118  ลําดับที่  88

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานป่าหวาย หมูที่ 11 ไปบาน
หนองแวงยาว

จํานวน 333,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานป่าหวาย หมูที่ 11 ไปบานหนองแวงยาว โดยดําเนินการเริ่มทําการ
จาก คสล.เดิม ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชา
สัมพันธโครงการจํานวนอยางละ 1 ป้ายไหลทางดินขางทางกลบดินตาม
สภาพ กอสรางตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ ท1-01 และราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 122  ลําดับที่  92
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก สายบานหนองแวงยาว หมูที่ 1 ไปบาน
ป่าหวาย

จํานวน 349,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายบาน
หนองแวงยาว หมูที่ 1 ไปป่าหวาย เริ่มทําการจากจุดสิ้นสุด คสล.เดิมหนาบาน
พอบุญหลาไปบานป่าหวาย ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 630 ตรารางเมตร พรอมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ โครงการจํานวนอยางละ 1 ป้าย ไหลทางดิน
ขางทางกลบดินตามสภาพ กอสรางตามแบบมาตรฐาน กรมการ
ปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 112  ลําดับที่  82

  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปนาพอบด บานหวยตะกั่ว หมูที่ 
10

จํานวน 334,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไปนา พอบด บานหวยตะกั่ว หมูที่ 10 โดยดําเนินการจากเริ่มทํา
การจากจุดสิ้นสุด คสล.เดิม ซอยขางบานนายประยุทธ ทุดปอ ขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600 ตร.ม
. พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวนอยางละ 1
 ป้าย  ไหลทางดินขางทางกลบดินตามสภาพ กอสรางตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู 
กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 121  ลําดับที่  91
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาบานนายถม บรรยงค ไปรอบ
บาน บานดอนดูเหนือ หมูที่ 12

จํานวน 334,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานนายถม บรรยงค ไปรอบบาน บานดอนดูเหนือ หมูที่ 12 โดย
ดําเนินการเริ่มจากหนาบานนายถม บรรยงคขนาดกวาง  4  เมตร ยาว 150
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600 ตารางเมตรพรอมติด
ตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวนอยางละ 1 ป้าย ไหล
ทางดินขางทางกลบดินตามสภาพ กอสรางตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอนดู กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 123  ลําดับที่  93

โครงการกอสรางถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองบัวลอง หมูที่ 8 จํานวน 334,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองบัวลอง หมูที่ 8 โดยดําเนินการเริ่มทําการจากศาลพระภูมิไปบาน
พอไหวขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย ไหลทางดินขางทางกลบดินตามสภาพ กอ
สรางตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ ท1-01 และรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ดอนดู กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 119  ลําดับที่  89
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โครงการกอสรางถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไผนอย หมูที่ 4 จํานวน 339,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองไผนอย หมูที่ 4 โดยดําเนินการดังนี้
    - ชวงที่  1  สายรอบหนองคลองเริ่มทําการจากจุดสิ้นสุด คสล.เดิม ขนาด
กวาง  4 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 560 ตร.ม.
    - ชวงที่  2  ซอยหนาวัด (เพชร) ขนาดกวาง 1.10 เมตร ยาว 64
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 70.40 ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวนอยางละ 1 ป้าย ไหล
ทางดินขางทางกลบดินขางทางกลบดินตามสภาพ กอสรางตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง แบบ ท1-01 และรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ดอน
ดู กําหนด--เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 115  ลําดับที่  85

เงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 27,412 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได ((คา k) ใหแกผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ทําสัญญาแบบปรับราคา
ได (คาk) กับองคการบริหารสวนตําบลดอนดู ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคลอง
ทางการเงินในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางในการปฏิบัติในการกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมการใชประโยชน
จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย  โดยมีคาใชจายประกอบ
ไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คา
วัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 172  ลําดับที่  19

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการประกอบสูตรอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมการประกอบ
สูตรอาหารเคี้ยวเอื้อง โดยจายเปนคาใชจายประกอบไปดวย คาป้าย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน คาวัสดุฝึก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในอบฝึกการอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 172 ลําดับที่  18
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาการเกษตรสําหรับเยาวชนในตําบลดอนดู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาการ
เกษตรพอเพียงสําหรับเยาวชนในตําบลดอนดู โดยมีคาใชจายประกอบไป
ดวย คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุฝึก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในอบฝึกการอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 173  ลําดับที่  21

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทตางๆ ดังนี้
 -ประเภทวัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน 
ผานไถกระทะ คารดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ฯลฯ
 -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว
อาหารสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก
ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ ตามหลักเกณฑการจําแนกประเภทตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกตนไมมีคาและป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกตนไม เผื่อแผน
ดิน"

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมมีคาและป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “รวมใจไทย ปลูกตนไม เผื่อแผนดิน” โดยจายเปนคาใชจาย ประกอบ
ไปดวยคาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 175  ลําดับที่  27

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมการใชประโยชน
จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย  โดยจายเปนคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคาอาหารกลางวัน คาวัสดุฝึก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 173  ลําดับที่  22

วันที่พิมพ : 19/9/2562  09:29:29 หนา : 112/119



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,708,269 บาท

งบกลาง รวม 12,708,269 บาท
งบกลาง รวม 12,708,269 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจาง 
จํานวน 25 อัตรา เพื่อใหมีสวัสดิการและ ความ คุมครองเนื่องจากปฏิบัติงาน
ในหนาที่  รวม 7 กรณี ไดแก  เจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย  คลอดบุตร 
สงเคราะหบุตร  ชราภาพ  และชดเชยการขาดรายได  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ. 2533  สมทบกองทุนประกันสังคมรอยละ 10 
สําหรับผูประกันตน รอยละ 5  สําหรับนายจางรอยละ 5
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  
ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จาง 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,654,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการสนับสนุนการสรางหลักประกันรายได
ใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูอายุ) แยกไดดังนี้
(1) ผูสูงอายุ 60-69 ป จํานวน 795 คนๆละ 600 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน  5,724,000.- บาท

(2) ผูสูงอายุ 70-79 ป จํานวน 329 คนๆละ 700 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน  2,763,600.- บาท
(3) ผูสูงอายุ 80-89 ป จํานวน  99 คนๆละ 800  บาท จํานวน  12 เดือน 
เปนเงิน  950,400.- บาท
(4) ผูสูงอายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน 18 คนๆละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน  216,000.- บาท
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่องซักซอมแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 189 ลําดับที่  2
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให
แกผูพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผูพิการ) ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลดอนดู  จํานวน 200 คนๆ ละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน
 เปนเงิน  1,920,000.- บาท
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความพิการ   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553  แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 189 ลําดับที่  3
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพราษฎร ผูป่วยโรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V. 
ที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  วาดวยการจาย
เงิน  สงเคราะหเพื่อการยังชีพผูป่วยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548     จํานวน 15  คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 90,000.- บาท เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพผูป่วยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2558 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 190  ลําดับที่  4
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สํารองจาย จํานวน 449,269 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสํารองจายเมื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป 
และเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมกรณีไมสามารถคาดการณ
ไดลวงหนา หรือกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน เชน เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่
8 กุมภาพันธ 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
ในการดําเนินงานโครงการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ตองไมนอยกวารอยละ 40 
ของคารายหัวของประชากรในตําบลดอนดูทุกสิทธิ  
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน และบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 2199
 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2552 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514  
ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือกรณี พนักงานสวนตําบลหรือ
ผูมีสิทธิ์รับเงินประเภทนี้  จํานวน 3 เทา ของเงินเดือนหรือคาตอบแทน
ที่เสียชีวิต
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ-
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2554
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 235,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ-
สวนทองถิ่น (กบท.)  อัตรารอยละ 1 ของรายไดประจําป  ตามมาตรา 6 
แหง พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 (ประมาณไวเพราะตองรอรายได
ไมรวมเงินอุดหนุน คูณดวยรอยละ 1) 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2500  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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