
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดอนดู

อําเภอหนองสองหอง   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,024,500 บาท
งบกลาง รวม 14,024,500 บาท

งบกลาง รวม 14,024,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 192,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตรฯ ตาม  
พ.ร.บ.ประกันสังคม 2553 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนัก
งานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจางชั่วคราว 
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
แกไขเพิ่มเติม, ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557,
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22
เมษายน 2562 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง       

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,500 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม พ.ร.บ.เงิน
ทดแทนพ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป (มกราคม – ธันวาคม)  
     ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,555,200 บาท

     -ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และแกไข
ขเพิ่มเติม ที่ไดขั้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปก
ครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ60-69 ป จะไดรับ 600
บาท อายุ 70-79 ป จะไดรับ 700 บาทอายุ 80-89 ป จะไดรับ
800 บาท และอายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท (เวนแต
ในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน) โดยใชฐาน
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และจํานวน
ที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลประชากรขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นหรือคํานวณโดยใชประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ยอนหลังและขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสน
เทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นประกอบกัน โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่ม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 30 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,948,800 บาท

     -ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวโดยคนพิการมี
อายุ 18 ปขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน2557)
และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป คนละ 1,000 บาทตอเดือน
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เวนแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน โดยใชฐานขอมูล
จํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือคํานวณโดย
ใชประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนคนพิการ 3 
ป ยอนหลัง ขอมูลประมาณการจํานวนคนพิการในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คาดวาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
ระหวางป และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบสาร
สนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบกัน โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการ ให
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
พ.ศ.2542 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 30 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

     -ดําเนินการเพื่อรองรับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจ
ฉัยแลว และรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาด
ผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได โดยผู
ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน
โดยใชฐานขอมูลจํานวนผูป่วยเอดสตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
จํานวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลประชากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือคํานวณโดยใชประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้นของจํานวนผูป่วยเอดส 3 ป ยอนหลัง ขอมูลประมาณการ
จํานวนผูป่วยเอดสในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
คาดวาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหวางป และขอมูลจํานวนผูป่วย
เอดสที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล
เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกัน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดําเนินการตาม
ภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
4/2563 หนา 30 ลําดับที่ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได
ลวงหนา ในกรณีจําเป็นหรือพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดป และนําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได เชนการป้องกันและ
แกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลากแผนดินไหว แผนดินถลม
ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นตน
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2550,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 450,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรา
รอยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปและมิ
ใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงิน
อุดหนุนมารวมคํานวณ
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2546 และที่แกไขเพิ่มเติม,กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณ
การายรับในงบประมาณรายจายประจําป สมทบเขาเป็นกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2563 ปรกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 
7 ตุลาคม 2563 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท.
0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 40 ของ
คาบริการสาธารณะสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.
2561 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563, ประกาศคณะ
กรรมการหลักสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินคาทําศพขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินคาทําศพพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2546 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ., 
ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,357,310 บาท

งบบุคลากร รวม 6,288,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 
เดือน จํานวน 2 คน (สํานักปลัด)      
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 880 บาท 12 เดือน
จํานวน 2 คน (สํานักปลัด)
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน และรองนายกองค
การบริหารสวนตําบล เดือนละ 880 บาท 12 เดือน จํานวน 2 คน
(สํานักปลัด)    
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค
การบริหารสวนตําบลตามที่กฎหมายกําหนด อัตราเดือนละ 
7,200 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม (สํานักปลัด)
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,232,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของประธานสภา/รองประธาน
สภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนี้
        (1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 
11,220 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม เป็นเงิน 
134,640  บาท
        (2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม เป็น
เงิน 110,160 บาท
        (3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 
7,200 บาทตอคน 12 เดือน จํานวน 22 คนและเงินที่ปรับ
เพิ่ม เป็นเงิน 1,900,800 บาท
        (4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม เป็น 
เงิน 86,400 บาท (สํานักปลัด)
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุ
การสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,371,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,271,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให
แกพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 จํานวน 6 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัด)
        1. ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        2. ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
        3. ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 
        4. ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคล
        5. ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป
        6. ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และ
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3456 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/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนัก
งานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 3 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัด)
        (1) เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน
ทองถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) เดือนละ 7,000 บาท  
        (2) เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนตําแหนง นักบริหารงาน
ทองถิ่น ระดับกลาง  (ปลัด อบต.) เดือนละ 7,000 บาท  
        (3) เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน
ทองถิ่น ระดับตน (รองปลัด อบต.) เดือนละ 3,500 บาท 
        (4) เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัด อบต.)  เดือนละ 3,500 บาท 
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ มท 0809.2/ว 35 ลงวัน
ที่ 8 เมษายน 2557 และ ดวนที่สุด มท 0809.3/11934 ลงวันที่ 
9 ธันวาคม 2557 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สํานัก
งาน กจ.ทจ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 775,320 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจาง
ทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
       1. ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคล (พนักงานจางตาม
ภารกิจ)
       2. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ)
       3. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ)
       4. ตําแหนง นักการ (พนักงานจางทั่วไป)
       5. ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ.
และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 63,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 
กันยายน 2558 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 
เดือน (สํานักปลัด)
     1. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตาม
ภารกิจ)            
     2. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ)
     3. ตําแหนง นักการ (พนักงานจางทั่วไป)
     4. ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ.และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,838,570 บาท

วันที่พิมพ : 31/3/2565  11:19:30 หนา : 14/130



ค่าตอบแทน รวม 346,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 270,000 บาท

(1) คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น(สํานักปลัด) จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม
คาพาหนะ คาตอบแทนการออกขอสอบในแขงขันคัดเลือก 
คาการตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆที่มีสิทธิ
ได             
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2555
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน
บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรม
การดําเนินงานที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จางออกแบบหรือควบคุมกอสราง  
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ) สํานักปลัด
(3) คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการ และ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นตน ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด  
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     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(4) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันลักษณะดป็น
เงินรางวัลประจําป (โบนัส) สําหรับพนักงานสวนตําบลแล
พนักงานจาง ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด
(สํานักปลัด) จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดชอบ
ทางละเมิด/คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จํานวน 20,000
บาท
     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบทางละเมิด/คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่กําหนด
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท 0808.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติ
งานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่
ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด
หรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นผลัดหรือกะของตนและใหหมาย
ความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลดวย (สํานักปลัด)
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (สํานักปลัด)    
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296
ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

           -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบริหารทอง
ถิ่นที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2563 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 964,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําเบี้ยประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ
(รถสวนกลาง รถประจําตําแหนง รถรับรอง) ครุภัณฑ (ครุภัณฑ
กอสราง ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ครุภัณฑโรงงาน) 
อาคารสิ่งปลูกสรางอยางอื่นเวนอาคารสํานักงานหรืออาคารที่
ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใชประโยชนตอเนื่อง
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษษรถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่
2 พ.ศ.2563 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาจางเหมาบริการการจัดทําเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนดู

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดทําเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนดู  ประกอบดวย คาเชาพื้นที่  Hosting  
คาตออายุโดเมนเนม คาดูแลระบบ อัพเดรดขอมูล คากําจัดไวรัส 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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คาจางเหมาบริการแมบานรักษาทําความสะอาดที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 102,000 บาท

     -คาจางเหมาบริการแมบานรักษาทําความสะอาดที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู  โดยปฏิบัติงานไมนอยกวา 8
ชั่วโมง/วัน สัปดาหละไมนอยกวา 6 วัน และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,500.- บาท 
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว 4045 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  

คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาตนไมและภูมิทัศน
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 102,000 บาท

     -คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษา ตนไม
และภูมทัศนบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนดู
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 12 ชั่วโมง/วัน ไมมีวันหยุด และปฏิบัติ
งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายมีรายละเอียดตามที่ อบต.ดอน
ดู กําหนด จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,500.- บาท
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 4045 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
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คาจางเหมาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาเย็บเลม
หนังสือหรือเขาปกหนังสือที่ใชในกิจการของสภา และในราชการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู เชน ขอบัญญัติตําบล,แผนพัฒนา
ทองถิ่น แผนยุทธศาสตร งานสรุปผลทางการเงินและบัญชีการเก็บ
รวบรวมขอมูลทางการเงินและบัญชีและงานเอกสารราชการอื่นๆ 
เป็นตน 
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564

คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา และคาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาของ
ศาล คาธรรมเนียมในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ
คาใชจายในการดําเนินคดีความตามคําพิพากษา คาปรับตางๆ 
และคาใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน คาสํารวจ
ตรวจสอบที่ดิน คาออดโฉนดที่ดินสาธารณะ ตลอดจน คาธรรม
อื่นๆ ที่จําเป็น ตามกฎหมายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
คําสั่ง   
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/3/2565  11:19:30 หนา : 20/130



(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน
    20,000 บาท 
        -เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คา
พิมพเอกสาร และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการที่จําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
โดยไดกําหนด 
        ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 โดยอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562       
(2)  คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 20,000 บาท
        -เพื่อจายเป็นคารับรองในการประชุมราชการภายใน
หนวยงานประจําเดือน, การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรม
การหรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น, การประชุมสภาทองถิ่น หรือ
คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น, การประชุมประชาคมหมู
บานเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด,
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, การประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน และ
การประชุมอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เป็นตน เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
และคาอาหารในการจัดประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขารวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการประชุม เชน คาเชาหองประชุม
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คาดอกไม คาตกแตงสถานที่ประชุม เป็นตน   
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักจาง เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่
วาง ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งการใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
ใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ
ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเลือกตั้ง
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักจาง
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปรง
ใสในการทํางาน

จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปรงใสในการทํางาน โดย
มีคาใชจายประกอบไปดวย คาสมนาคุณ วิทยากร อาหารวาง
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณใน
การอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 28 ลําดับที่ 3 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 220,000 บาท

(1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
ครุภัณฑประเภทตางๆ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน ครุภัณฑประเภทตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู โต๊ะ เกาอี้
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพเครื่องโทรสาร ฯลฯ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ                 
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564
(2) คาบํารุงรักษาซอมแซมยานพาหนะ จํานวน 200,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมยานพาหนะ
รถยนตสวนกลาง รถยนตกูชีพ รถดับเพลิง และรถจักยานยนต
ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ              
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 498,570 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ รายจายทีตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เป็นตน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ
หมึกผงถายเอกสารและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น เครื่องเขียนแบบพิมพ
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ(สํานักปลัด)               
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณและอะไหล เชน ล็อคเกียร ล็อค
คลัตซ ล็อคพวงมาลัย แบตเตอรี่ ยางรถยนต น้ํามันเบรก เพลา 
น้ํากลั่น เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ 
กระจกมองรถยนต ฯลฯ สําหรับรถยนต รถดับเพลิง รถกรยาน
ยนต และยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ รายจายทีตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นตน              
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เชน
แก๊สหุงตม น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี
ถาน น้ํามันก๊าด สําหรับรถยนต รถดับเพลิง รถจักรยานยนต และ
ยานพาหนะอื่นๆ  
      ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 38,570 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณและอะไหล เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก แผน
กรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด 
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดปกติ รายจายทีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
เชน มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า ตระแกรงกันสวะ หัววาลวเปดปดแก๊ส 
เป็นตน ฯลฯ         
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ
(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร เน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียว ฯลฯ เป็นตน และรวมถึงคาใชจายเพื่อให
ไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบิการ
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        

งบลงทุน รวม 205,700 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 205,700 บาท
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ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

จํานวน 29,600 บาท

           -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ 29,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้       
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงาน
เดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่
มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 
15 เมตร
         อางอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
         ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หนา 62
ลําดับที่ 1 (แบบ ผ.03)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 79,600 บาท

            -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 39,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้       
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงาน
เดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่
มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 
15 เมตร
        อางอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
        ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หนา 62
ลําดับที่ 1 (แบบ ผ.03)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

            -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 
GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics
Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1
หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา1,366x768
Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวน
ไมนอยกวา 1ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
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ไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
    อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม              
    ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
5/2564 หนา 62 ลําดับที่ 3 (แบบ ผ.03)
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา
17,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
    อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม              
    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หนา
62 ลําดับที่ 2 (แบบ ผ.03)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

วันที่พิมพ : 31/3/2565  11:19:31 หนา : 32/130



          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
ราคา 7,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา
27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
หรือ 600 x 1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได 
    อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
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เพื่อเศรษฐกิจและสังคม              
    ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
5/2564 หนา 62 ลําดับที่ 5 (แบบ ผ.03)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

         -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน
เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสี
ใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ รายจายเพื่อ
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกิน
กวา 20,000 บาท รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาครุภัณฑ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นตน 
           ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑและบุคลากร สนับสนุนศูนยปฏิบัติการ
และศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2565  อําเภอหนองสอง
หอง  จังหวัดขอนแกน

จํานวน 25,000 บาท

            - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑและบุคลากร สนับสนุนศูนยปฏิบัติการและศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2565 อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อดําเนินการของ
หนวยงานราชการสวนทองถิ่นใหมีความคลองตัว รวดเร็ว โดย
ตั้งงบประมาณอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบลโนนธาตุ  
เป็นผูดําเนินการตามที่อําเภอหนองสองหองมอบหมาย    
           ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่ม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 29 ลําดับที่ 4
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 715,240 บาท
งบบุคลากร รวม 675,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 675,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,600 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให
แกพนักงานสวนตําบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่นฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ
2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
        1. ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 278,640 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
นบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อน
ไขเกี่ยวกับพนักงานจาง สําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 พนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัด)
        1. ตําแหนง   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
                         (พนักงานจางตามภารกิจ)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และดวนที่สุด ที่ มท0809.5 
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบล จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําเวที
ประชาคมระดับหมูบาน,ระดับตําบลในการจัดทําแผนชุมชน
แผนพัฒนาทองถิ่น และกิจกรรมสนับสนุน การจัดทําประชุม
ประชาคมแผนชุมชนการพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองค
กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณา
การเพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการคัด
เลือกหรือการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณที่ เกี่ยวของกับโครงการและคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผน
พัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่
16 พฤษภาคม 2562 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 21 ลําดับที่ 4
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,036,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,281,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,281,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,620,300 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให
แกพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน 5 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน (กองคลัง)
                 1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง
                 2. ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี
                 3. ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได  
                 4. ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ
                 5. ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี      
        ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) จํานวน 12 เดือน (กองคลัง)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ.และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานคลัง ระดับ
ตน (ผอ.กองคลัง) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566) โดย
คํานวณตั้งจายไว  จํานวน 12 เดือน (กองคลัง)  
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ มท 0809.2/ว 35 ลงวัน
ที่ 8 เมษายน 2557 และ ดวนที่สุด มท 0809.3/11934 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม  2557 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
สํานักงาน กจ.ทจ. และ ก.อบต. มี่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 553,800 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อน
ไขเกี่ยวกับพนักงานจาง สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 
จํานวน 12 เดือน (กองคลัง)
       1. ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
          (พนักงานจางตามภารกิจ)
       2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
          (พนักงานจางตามภารกิจ)
       3. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
          (พนักงานจางตามภารกิจ)
       4. ตําแหนง  คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และ ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ.
และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 45,420 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30
กันยายน 2558 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
(กองคลัง)
       1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
          (พนักงานจางตามภารกิจ)
       2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
          (พนักงานจางตามภารกิจ)
       3. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
          (พนักงานจางตามภารกิจ)    
       4. ตําแหนง  คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2558 และดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 689,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป (โบนัส)สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด (กองคลัง)   
     -เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557   
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน
2557  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือ
กะ และไดปฏิบัติงานนั้นผลัดหรือกะของตนและใหหมายความ
รวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลดวย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
     -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการงานธุรการ กองคลัง จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ-สงหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือ การจัดทําฎีกา
เบิกจายเงิน และการพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราช
ตางๆ รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ รวบรวมขอมูล
จัดเก็บขอมูลสถิติ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท
            ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่  
มท 0808.2/ว 4045 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คาจางเหมาบริการถายเอกสารเขาปกเย็บเลม จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการถายเอกสารเขา
ปกเย็บเลมเอกสารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ที่มีความ
จําเป็นในการปฏิบัติงาน
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักจาง เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับฝึกอบรมของเจา-
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
และพนักจาง
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจา-
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ชวยลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับรู ขาวสาร
และรับทราบถึงความตองการระวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
ประชาชาชน โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ
คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณตางๆ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 1 ลําดับที่ 44

โครงการจัดทําสปอตประชาสัมพันธการเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําสปอต
ประชาสัมพันธการจัดทําภาษี โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย
คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายสปอตประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษี คาน้ํามันดีเซลในการประชาสัมพันธเพื่อออกประชาสัม
พันธภายในตําบลดอนดู และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น และเกี่ยว
ของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2550, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.3/ว 0107
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 186 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน ครุภัณฑประเภทตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพเครื่องโทรสาร ฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ        
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564         

ค่าวัสดุ รวม 99,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ รายจายทีตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
เป็นตน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ
หมึกผง ถายเอกสารและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น เครื่องเขียนแบบ
พิมพตางๆ ที่ใชในสํานักงาน ฯลฯ (กองคลัง)
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เป็นตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 อาทิ เชน หมอ กะทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด
ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง 
ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอน
สอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า  เครื่องป้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตาถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบ
ลอลาก อางลางจาน ถุงน้ํา ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชนฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 29,700 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณและอะไหล เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก แผน
กรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดปกติ รายจายทีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
    ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลดอนดู และสวนราชการอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกันตามใบแจงหนี้ เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู  
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงานในที่
สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู               
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        

คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทร
ศัพทเลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน
คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
เป็นตน
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวง ตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณียคาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS)  
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       
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งบลงทุน รวม 64,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,500 บาท

     -เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงต่ํา หลังสวิงปรับสูงต่ําโช๊ค
แก๊ส ขาไฟเบอร ขาอลูมิเนียม ที่นั่งและพนักพิงหุมหนังพีวีซี 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,500 บาท (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ จึงกําหนดราคาตามทองตลาด)   
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 081003/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น)

คาจัดซื้อตูเหล็ก จํานวน 11,800 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มี
แผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้นคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท อางอิง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563       
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 081003/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
(ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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คาจัดซื้อพัดลม จํานวน 10,800 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6
ตัวๆ ละ 1,800 บาท เป็นพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว ไดรับมาตร
ฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปรับแรงลมได 3 ระดับ มีระบบ 
THERMO FUSE มีประหยัดไฟเบอร 5 รับประกันมอเตอรไมนอย
กวา 1 ป (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึง
กําหนดราคาตามทองตลาด)   
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 081003/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 25,300 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 25,300 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้       
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงาน
เดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก 
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัดพลัง
งานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
เมตร
     อางอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 081003/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 2 หัว แบบตั้งพื้น แบบถังคว่ําดาน
บน

จํานวน 6,500 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 2 หัว แบบ
ตั้งพื้น แบบถังคว่ําดานบน มีหัวก๊อกจายน้ําโดยมีน้ํารอน 1 หัว 
น้ําเย็น 1 หัว ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําดวยวัสดุ หรือ
โลหะไมเป็นสนิม มัอุปกรณควบคุมการเปดปดน้ํา จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ 6,500 บาท (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีมาตร
ฐานครุภัณฑ จึงกําหนดราคาตามทองตลาด)   
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 081003/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีกหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 4,300 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีกหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด
A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
     อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม              
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 081003/ว 2931 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2562 (ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
หนาตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
     อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม              
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 081003/ว 2931 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2562 (ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 472,720 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 402,720 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ
2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน  12 เดือน 
        1. ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาด
ไทย ที่มท 0808.2/ว954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
     -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,274,200 บาท

งบบุคลากร รวม 319,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 319,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 138,120 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ
2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน  12 เดือน (สํานักปลัด)
        1. ตําแหนง  เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 155,280 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อน
เกี่ยวกับพนักงานจาง สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ฉบับที่
4 พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 พนักงานจางตามภาร
กิจ จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
        1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
            สาธารณภัย (พนักงานจางตามภารกิจ)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2558 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ2564-
2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 
จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
        1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
           สาธารณภัย (พนักงานจางตามภารกิจ)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และดวนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สํานักงาน กจ.ทจ. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 925,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) กรณีองคกรปกครองสนทองถิ่นมีคําสั่งใชอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดําเนินการตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบ
รอยของประชาชนตามกฎหมาย เชน การป้องกันและลดอุบัติ
เหตุทางถนนในการวมปฏิบัติหนาที่ เพื่อชวยเหลือและสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตําตรวจและฝ่ายปกครอง
ในการอํานวยความสะดวกดานการเดินทางใหแกประชาชนใน
ชวงเทศาลปใหม สงกรานต งานบุญประเพณีและเทศกาลงาน
สําคัญๆ เป็นตนฯลฯ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและกอให
เกิดอันตรายแกชีวิต และความเสียหายแกทรัพยสินของ
ประชาชนหรือการเฝ้าระวังภัย
     ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 22560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
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ค่าใช้สอย รวม 828,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 528,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาผูปฏิบัติงานดานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดับเพลิง การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย และงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย รวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษยกอใหเกิดขึ้น
และสาธารณภัยอื่นๆ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว 
ตลอดจนภัยอื่นๆ รวมทั้งภัยทางถนน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตามผูวาจางมอบหมาย
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่
เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4045
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ตั้งจุดตรวจ) จํานวน 100,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลสงกรานต เทศ-
กาลปใหม  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามนโนบายของรัฐ
โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
เครื่องดื่มบริโภคเพื่อบริการประชาชน คาวัสดุอุปกรณในการ
ตั้งดานตรวจ คาเชาเตนท และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการ    
      ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.4/ว 4202 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0180.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 25
ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู โดยมีคาใชจายประกอบ
ไปดวย คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนีย-
บัตร คาถายเอกสาร คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 22 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 150,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)โดยมีคา
ใชจายประกอบไปดวย คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาใช
จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม วัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสั่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะคาป้ายโครงการ
คาตัดชุดฝึก อปพร. และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
กับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่
25 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 7,000 บาท

ขอแยกสามทางมีวาลวเปดปด (ดับเพลิง) 
     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อขอแยกสามทางมีวาลวเปดปด(ดับเพลิง)
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท   
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564
หนาที่ 63 ลําดับที่ 9
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งบลงทุน รวม 29,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,500 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 28,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
28,000 บาท (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
จึงกําหนดราคาตามทองตลาด)   
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 081003/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564
หนาที่ 63 ลําดับที่ 6

คาจัดซื้อเครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ จํานวน 1,500 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 1,500 บาท (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีมาตร
ฐานครุภัณฑ จึงกําหนดราคาตามทองตลาด)   
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 081003/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564
หนาที่ 63 ลําดับที่ 7
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,417,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,003,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 3 อัตรา ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
เดือน (กองการศึกษาฯ)
         1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา
         2. ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา
         3. ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
7593 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 หนังสือสํานักงาน กจ.ทจ.
และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของนักบริหาร
งานการศึกษา ระดับตน (ผอ.กองการศึกษาฯ) ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น 
ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 1 
อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 
2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้ง
จายไว จํานวน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ มท 0809.2/ว 35 
ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 และ ดวนที่สุด มท809.3/11934 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และมติคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2559 หนังสือสํานักงาน กจ.ทจ. และ ก.อบต ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 197,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
เดือน (กองการศึกษา)
        1. ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
           (พนักงานจางตามภารกิจ)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3456 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/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป (โบนัส)สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด (กองการศึกษา)
     -เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557   
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072  ลงวันที่ 29 
กันยายน 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติ
งานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่
ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด
หรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นผลัดหรือกะของตนและใหหมาย
ความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
     -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับคณะผูบริหารสมาชิกสภาองค
การบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักจาง เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
และพนักจาง
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน ครุภัณฑ
ประเภทตางๆ
     -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน ครุภัณฑประเภทตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  พัดลม ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร
เครื่องพิมพเครื่องโทรสารฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(กองการศึกษา)                 
    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ รายจายทีตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เป็นตน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ
หมึกผงถายเอกสารและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น เครื่องเขียนแบบพิมพ
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ (กองการศึกษา)               
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ รายจายทีตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เป็นตน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ
หมึกผงถายเอกสารและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น เครื่องเขียนแบบพิมพ
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ (กองการศึกษา)               
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,846,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,583,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,583,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 517,560 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนัก
งานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 
29 กุมภาพันธ 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 2 อัตรา ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 
เดือน (กองการศึกษาฯ)
        1. ตําแหนง  ครู ค.ศ.2  (ครูชํานาญการ)
        2. ตําแหนง  ครูผูชวย
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2562 (กองการศึกษา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 986,200 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อน
ไขเกี่ยวกับพนักงานจาง สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป 3 อัตรา ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 
12 เดือน (กองการศึกษา)
        1. ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามารกิจ) 
           จํานวน 4 อัตรา
        2. ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป) 
           จํานวน 3 อัตรา
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3456 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/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 37,300 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30
กันยายน 2558 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
เดือน (กองการศึกษา)
        1. ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามารกิจ) 
           จํานวน 4 อัตรา
        2. ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป) 
           จํานวน 3 อัตรา
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3456 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/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,722,880 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,269,300 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแมบานรักษาทําความสะอาดในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 288,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแมบานรักษาทําความสะอาดใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู 
จํานวน 3 อัตรา โดยปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองแวงยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานดอนดู โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ ทําความสะอาด
สํานักงานโดยกวาดพื้น ถูพื้นภายในอาคารสํานักงานทําการเก็บ
กวาดขยะภายในบริเวณพื้นที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทําความ
สะอาดกระจก หนาตาง บานประตูภายในอาคารสํานักงานและ
ทําความสะอาดหองน้ํา เครื่องสุขภัณฑที่ประจําในหองน้ํา ดวย
น้ํายาฆาเชื้อโรคเป็นประจําทุกวันจัดเตรียมอุปกรณเครื่องดื่ม
จัดเลี้ยงรับรองผูมาติดตอราชการ จัดเตรียมอาหารและเครื่อง
ดื่มในการประชุมตางๆ ชวยบริการและอํานวยความสะดวกใน
การประชุมตางๆ ดูแล รักษาวัสดุครุภัณฑในสํานักงานดูแล
รักษาวัสดุครุภัณฑสํานักงานที่ชํารุดเสียหายใหบังคับบัญชาตาม
ลําดับทราบ ซอมแซมวัสดุครุภัณฑที่ชํารุดเสียหายเบื้องตนให
อยูในสภาพที่พรอมใชงาน ปดไฟฟ้าน้ําประปา เครื่องปรับ
อากาศ ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟ้าหลังการเลิกงาน โดยปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง/วัน สัปดาหละไมนอยกวา 6 วัน และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายในวัน
เวลาราชการ ไดรับคาจางเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท  
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว 4045 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักจาง เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักจาง
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตําบลดอนดู โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อาหารวาง คาเชาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายใน
การประกวดหรือแขงขันและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน 
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 151 ลําดับที่ 10
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โครงการซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนดู จํานวน 3 ศูนย จํานวน 90,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายการซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ดอนดู จํานวน 3 ศูนยๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานกุดหวา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู ในสวนที่ชํารุดเสีย
หายระหวางป เชน ฝ้า เพดาน สุขภัณฑหองน้ํา หองเรียน หอง
ครัว รั้ว ประตู หนาตาง รางระบายน้ํา ฯลฯ เป็นตน เพื่อใหมี
อาคารเรียนที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก
     ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4/2563 หนา 16 ลําดับที่ 8

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 841,300 บาท
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(1) คาจัดการเรียนการสอนรายหัว  จํานวน  3  ศูนย จํานวน
    149,600 บาท
      -เพื่อจายเป็นคาสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/
ป ดังนี้
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว เป็นเงิน 71,400 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา เป็นเงิน 44,200 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู เป็นเงิน 34,000 บาท

(2) คาหนังสือเรียน จํานวน 3 ศูนย จํานวน 17,600
บาท 
     -เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาหนังสือเรียนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 200 บาท/ป ดังนี้
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว เป็นเงิน 8,400 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา เป็นเงิน 5,200 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู เป็นเงิน 4,000 บาท

(3) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 3 ศูนย จํานวน 17,600 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 200 บาท/ป ดังนี้
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว เป็นเงิน 8,400 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา เป็นเงิน 5,200 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู เป็นเงิน 4,000 บาท

(4) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 3 ศูนย จํานวน 26,400 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 300 บาท/ป ดังนี้
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว เป็นเงิน 12,600 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา เป็นเงิน 7,800 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู เป็นเงิน 6,000 บาท

(5) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 3 ศูนย จํานวน 
    37,840 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 430 บาท/ป ดังนี้
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-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว เป็นเงิน 18,060 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา เป็นเงิน 11,180 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู เป็นเงิน 8,600 บาท
     (1-5) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
รายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3925 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 17 ลําดับที่ 9-10

(6) คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 9,000 บาท 
     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่นๆ สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนยๆ ละ 3,000 บาท เชน คาจางเหมาบริการ
ดูดสิ่งปฏิกูล หรือคาจางเหมาบริการที่มีความจําเป็นตาม
อํานาจหนาที่
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 

(7) คาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย จํานวน
    6,000 บาท           
     -เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
กุดหวา, บานดอนดู และบานหนองแวงยาว จํานวน 3 ศูนยๆ 
ละ 2,000 บาท  
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(8) คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณียคาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย ไดแก  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา 
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     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
       
 (9) คาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย จํานวน
     45,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา จํานวน 3
ศูนย ๆ ละ 15,000  บาท
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 
(10) คาวัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
      15,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เป็นตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564 อาทิ เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด
ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายา  ดับกลิ่น แปรง 
ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอน
สอม กระจก เงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน   เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า  เครื่องป้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ เป็นตน  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
ศูนยๆ ละ 10,000 บาท  ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
แวงยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานกุดหวา

(11) คาวัสดุสํานักงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000
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      บาท
     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซิอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ รายจายทีตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นตน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ 
ธงชาติ หมึกผงถายเอกสารและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น เครื่องเขียน
แบบพิมพตางๆ ที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนยๆ ละ
10,000 บาท ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

(12) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 452,760
      บาท
     -เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ดอนดู ในอัตรามื้อละ 21บาทตอคน จํานวน 245 วัน
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3925 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4/2563 หนา 15 ลําดับที่ 5

(13) โครงการจัดกิจกรรมแมลูกผูกพัน วันแมแหงชาติ จํานวน
      15,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมแมลูกผูกพันธ 
วันแมแหงชาติสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนดู จํานวน 3 ศูนย  โดยมีคาใชจายประกอบไป
ดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
คาเชาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
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ของในการจัดงาน  
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 16 ลําดับที่ 7

(14) โครงการจัดซื้อชุดยาสามัญประจําบาน จํานวน 1,500
      บาท       
     -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อชุดยาสามัญ
ประจําบาน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนดู จํานวน 3 ศูนย โดยมีคาใชจายประกอบไป
ดวย คาจัดซื้อยาสามัญประจําบาน และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของกับโครงการ    
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา 160 ลําดับที่ 7

(15) โครงการสงเสริมความสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
      ชุมชน จํานวน 15,000 บาท        
     -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมความสัมพันธ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย
คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คา
ประกาศนียบัตร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หนา 150 ลําดับที่ 7

ค่าวัสดุ รวม 1,439,480 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
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     -เพื่อจายคาจัดซื้อผาใบกันสาดติดตั้งสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานกุดหวา ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5/2564 หนา 67 ลําดับที่ 25 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,424,480 บาท

(1) คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,416,480 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 7 
โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย รวมเด็ก
นักเรียนจํานวน 681 คน ในอัตราคนละ 8 บาทตอคน จํานวน
260 วัน
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา
13-14 ลําดับที่ 1-4  

(2) คาจัดซื้ออางลางจาน จํานวน 8,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออางลางจานสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองแวงยาว 
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
5/2564 หนา 67 ลําดับที่ 26   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,100 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 14,100 บาท

     -เพื่อจายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ 
(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู ทั้ง 3 
ศูนย รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียว ฯลฯ เป็นตน และรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ  
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        

งบลงทุน รวม 50,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค จํานวน 15,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงคขนาดไมนอยกวา
60x180x75 ซม. หนาโต๊ะบุดวยโฟเมกาสีขาว ปอดซอบพีวีซีสี
ดํา โครงขาผลิตดวยเหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม เชื่อมเป็นรูปตัว H 
พับเก็บได จํานวน 6 ตัวๆ ละ 2,500 บาท สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานกุดหวา (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงกําหนดราคาตามทองตลาด) 
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 081003/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
5/2564 ลําดับที่ 16 หนา 34 (แบบ ผ.03)  
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คาจัดซื้อพัดลม จํานวน 5,400 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,800 บาท เป็นพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว 
ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปรับแรงลมได 3 ระดับ 
มีระบบTHERMO FUSE มีประหยัดไฟเบอร 5 รับประกัน
มอเตอรไมนอยกวา 1 ป (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ จึงกําหนดราคาตามทองตลาด)   
    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 081003/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และตาม
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
5/2564 ลําดับที่ 17 หนา 65 (แบบ ผ.03) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีกหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 12,900 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีกหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จํานวน
3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได 
     อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม              
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
5/2564 หนา 65 ลําดับที่ 14 (แบบ ผ.03)
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา
17,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย 3.1
GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 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 ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
     อางอิงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม              
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
5/2564 หนา 65 ลําดับที่ 15 (แบบ ผ.03)   
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,490,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,490,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 2,490,600 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
     -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
ใหแก โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จํานวน 7 โรงเรียน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอน
ดู จํานวน 593 คน ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4/2563 หนา 15 ลําดับที่ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,983,560 บาท

งบบุคลากร รวม 494,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 494,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 296,760 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29กุมภาพันธ 2559
 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 จํานวน 6 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
       1. ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 198,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
เดือน (สํานักปลัด)
        1. ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข  
           (พนักงานจางตามภารกิจ)    
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558  และ ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557 สํานักงาน กจ.ทจ.
และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,208,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในระยะยาว และอัตราคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาล ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ.2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
296 ลงวันที่ 25 มกราคม  2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่มท 0808.2/ว954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ

ค่าใช้สอย รวม 970,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ เพื่อสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย
ฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 723,600 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เพื่อสงเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนดู (กูชีพ-กูภัย) ที่ใหบริการผูป่วยในเขตขององคการ
บริหารสวนตําบลและพื้นที่ใกลเคียง                  
     ถือปฏิบัติตามประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ.2553 ประกอบกับหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลงวัน
ที่ 25 มกราคม 2553, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3
/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/
2103 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
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คาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวน สุนัข/แมว จํานวน 7,200 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวน สุนัข/
แมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี โดยสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจาของและไมมีเจาของ ทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง ครั้งแรก
ภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ 
มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคติดตอและควบคุมโรคอุบัติใหม จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรค
ติดตอและควบคุมโรคอุบัติใหม  เชน การป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ เป็นตน โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมมานาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ
สําหรับใชในการดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของกับโครงการ    
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7
พ.ศ.2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2120 ลงวันที่ 9 เมษายน
2563, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 หนา 12 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมใหความรูและฟื้นฟูผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให
ความรูและฟื้นฟูผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมมานาคุณวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับ
โครงการ    
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562,
ระเบียบกระทรงมหาดไทย วาดวยการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557, ประกาศคณะ-
กรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, หนังสือกระทรงมหาด
ไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 163 ลําดับที่ 16

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตําบลดอนดู จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตําบลดอนดู  โดยมีคาใช
จายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมมานาคุณวิทยากร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับ
โครงการ    
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562,
ระเบียบกระทรงมหาดไทย วาดวยการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 160 ลําดับที่ 9
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงคป้อง
กันควบคุมโรคไขเลือดออก โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คา
จางเหมาบริการฉีดพน ฝาผามุงคอบปากโอง คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาจัดซื้อทรายจํากัดลูกน้ํา คาป้ายประสัมพันธ คาป้ายโครงการ
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยในการจัดงานการจัดการ
แขงขัน กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หนา 158 ลําดับที่ 1

โครงการลดขยะ ลดโรค ใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการลดขยะ ลดโรค
ใสใจสิ่งแวดลอม  โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้าย-
โครงการ คาสมมานาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ                 
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560,
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 18 
ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลดอนดู

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลดอนดู 
โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมมานาคุณ
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน เครื่อง
เสียง เตนท คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาเชาหรือคาบริการ
วัสดุที่จําเป็นในการจัดโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของกับโครงการ                 
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 18  ลําดับที่ 1 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน ศดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัคราชกุมารี  เชน คาวัคซีน คา
ไซริง  คาเข็มฉีดยา กระติกน้ําแข็ง ถุงมือ คาจางเหมาบริการฉีด
คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 
10 เมษายน 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 159 ลําดับที่ 5 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
เพื่อใชในการป้องกัน รักษา และควบคุมโรค ประเภทตางๆ 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดน้ําฝน เครื่อง
มือวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ เป็นตน
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน สี ผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล
เคมีภัณฑออกซิเจน น้ํายาเคมีกําจัดยุงและแมลงน้ํายาตางๆ 
ทรายอะเบท คลอรีน สารสม สายยาง ลูกยาง ถุงมือ น้ํายาพน
หมอกควัน ควันกําจัดยุง หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค 
(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ เป็นตน
    ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน(กลุมงานความมั่นคง)/
ศอ.ปส.จ.ขก ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแกน

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ประจําป 2565 โดยที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน
(กลุมงานความมั่นคง) /ศอ.ปส.จ.ขก.
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่
3 เมษายน 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 26
ลําดับที่ 3
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อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรหนองสองหอง เพื่อดําเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครและผูนําชุมชนรวมพลังป้องกันยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับสถานีตํารวจภูธรหนองสอง-
หอง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครและผูนําชุมชนรวมพลัง
ป้องกันยาเสพติด
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน
2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หนา 26 ลําดับที่ 2

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 12
หมูบาน  หมูบานละ 20,000 บาท  เพื่อดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 163 
ลําดับที่ 17
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลดอนดู จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ตําบลดอนดูเพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ในวันสตรีสากล ประจําป 2565
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 20 ลําดับที่ 3
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เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดขอนแกน ในการใหความชวยเหลือผูประสบ
ภัยพิบัติ  ผูยากไร  ผูดอยโอกาส  ในสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่   
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 
2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 165
ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,340,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,340,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานโนนทอน 
หมูที่ 3 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 740,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บานโนนทอน หมูที่ 3 ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 10 ลําดับที่ 1 
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อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานโนนสะอาด
หมูที่ 6 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 300,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ใหกับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน
2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 
5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 10 ลําดับที่ 2 

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา บานหนองบัว
ลอง
หมูที่ 8 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 300,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บานหนองบัวลอง หมูที่ 8 ใหกับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน
2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 
5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2563 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 หนา 10 ลําดับที่ 3
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 677,300 บาท

งบบุคลากร รวม 582,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 582,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,500 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 
2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
        1. ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 212,800 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนัก
งานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนัก
งานจาง สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 
อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564
-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 
จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
        1. ตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
           (พนักงานจางตามภารกิจ)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3456 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/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
     -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนดู
ดอนดู โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมนา-
คุณวิยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาแผน
ตรวจ คาแกวรอง คาถุงขยะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว
3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 27
ลําดับที่ 4   
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โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการ
ทําขนมไทย โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็น และเกี่ยวของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 19 ลําดับที่ 2   

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครง
การ คาสมนาคุณวิยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น และเกี่ยวของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หนา 23 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราช
พิธีวันสําคัญของชาติ และประเพณีตางๆ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ
ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย  งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธีการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ และงานพิธีการทาง
พุทธศาสนา ทั้ง 12 เดือน เชน การจัดซื้อเครื่องสักการะเครื่อง
ทองนอย กระถางธูป เชิงเทียน แจกัน คาพวงมาลา ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม พวงมาลา พานพุม เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑ
เทศ ผาแพร ธงชาติ ป้ายสัญลักษณตางๆ พระบรมฉายาลักษณ
วัสดุอุปกรณ เครื่องอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวเนื่องในการจัดงานตางๆ
ฯลฯ เป็นตน
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ จํานวน 100,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ
เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น เชน คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง คาจัดทําปราสาทขาว 
คาจางเหมารถ คาประดับตกแตง คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องเสียง คาป้าย คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
และจําเป็นกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
กันยายน 2561 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 4 ลําดับที่ 176  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,744,310 บาท

งบบุคลากร รวม 1,315,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,315,740 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 834,120 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ  2559  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 3 อัตรา ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน  12 
เดือน (กองชาง)
        1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง
        2. ตําแหนง  นายชางโยธา
        3. ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 7593 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558  หนังสือสํานักงาน กจ.ทจ.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และ
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) จํานวน 12 เดือน (กองชาง)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3456 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/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง ระดับ
ตน (ผอ.กองชาง) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราและประโยชนตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ  2559  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว  จํานวน 12 
เดือน (กองชาง)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ มท 0809.2/ว 35 ลงวัน
ที่ 8 เมษายน 2557 และ ดวนที่สุด มท 0809.3/11934 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2557 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  28  มกราคม
2559  สํานักงาน กจ.ทจ. และ ก.อบต. มี่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 381,200 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง สําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 พนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
อัตรา  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ
2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้ง
จายไว  จํานวน 12 เดือน (กองชาง)
       1. ตําแหนง   ผูชวยนายชางโยธา 
          (พนักงานจางตามภารกิจ)
       2. ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟ้า (พนักงานจางตามภารกิจ)
       3. ตําแหนง   คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,420 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว  จํานวน 12 เดือน (กองชาง)
       1. ตําแหนง   ผูชวยนายชางโยธา 
          (พนักงานจางตามภารกิจ)
       2. ตําแหนง   ผูชวยชางไฟฟ้า (พนักงานจางตามภารกิจ)
       3. ตําแหนง   คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 807,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

(1) คาตอบแทนคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง
    จํานวน 50,000 บาท
     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัมดุภาครัฐ อาทิ เชน
บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําป (โบนัส)สําหรับพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด 
จํานวน 20,000 บาท (กองชาง)    
     -เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557   
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติ
งานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่
ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานัก
งานหรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด
หรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นผลัดหรือกะของตนและใหหมาย
ความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลดวย 
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562      
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 
296 ลงวันที่ 25  มกราคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562      
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ

ค่าใช้สอย รวม 382,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการกิจกรรมติางๆ ตามอํานาจหนาที่ และตามความ
จําเป็นขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการกิจกรรมตางๆ ตามอํานาจ
หนาที่ และตามความจําเป็นขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู
เชน จางเหมาบริหารในการจัดทําป้ายโฆษณาและป้ายประชา-
สัมพันธ ตามหนังสือสั่งการ และตามงานรัฐพิธี งานประเพณี ของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู ฯลฯ เป็นตน
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564
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คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองชาง) จํานวน 96,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน
ขั้นตนเกี่ยวกับงานชางสํารวจภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
หรือตามคําสั่ง ตามแบบ และตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยาง
กวางๆ งานบริการและตอนรับผูมาติดตอราชการกองชางตลอด
จนปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย ในวันเวลา
ราชการ โดยไดรับคาจางเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท         
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว 4045 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 100,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจาง
ออกแบบ คารับรองแบบ และคาจางควบคุมงาน งานกอสราง
อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนดู และที่เกี่ยวกับ
กิจการอํานาจหนาที่ ฯลฯ เป็นตน         
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4045 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาจางเหมาบริการผูชวยปฏิบัติงานกองชาง
(ปฏิบัติงาดานระบบไฟฟ้า)

จํานวน 96,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยปฏิบัติงานกองชาง 
(ปฏิบัติงานดานระบบไฟฟ้า) เพื่อปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงาน
ซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดอนดู ดูแลวัสดุอุปกรณไฟฟ้าใหพรอมใชงาน
ไดทันที ดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน 
อาคารสถานที่ที่ชํารุดเสื่อมสภาพใหใชงานไดตามปกติ งาน
บริการและตอนรับผูมาติดตอราชการกองชางและปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย ในวันเวลาราชการโดยได
รับคาจางเป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท         
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภคและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4045 ลงวันที่ 10
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชาณา
จักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักจาง เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักจาง
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน หองน้ํา หองสวม ฝ้า เพดาน รางน้ําฝน รั้ว ประตู
หนาตาง หรือคาซอมแซมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการองค
การบริหารสวนตําบลดอนดู หรือทรัพยสินอื่นๆ ที่อาจชํารุดนอก
เหนือจากประเภทที่ตั้งไวในงบประมาณนี้ (กองชาง)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564      

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ รายจายทีตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
เป็นตน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ
หมึกผงถายเอกสารและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น เครื่องเขียนแบบพิมพ
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ (สํานักปลัด)               
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ อาทิ 
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโคโฟน หัวแรงไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครื่องประจุไฟ โทรโขง กลองรับสัญญาณ  ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย
สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดอเซอร ขาหลอดฟูออ
เรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ สํารับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศฯ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(กองชาง)               
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอาสราง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ อาทิ เชน ไม เหล็ก
สี จอบ เสียม เลื่อย  อุปกรณกอสราง เทปวัดระยะ เครื่องมือวัด
ขนาดเล็ก (ตลับเมตร) สวานมือ โถสวม อางลางมือ น้ํามันทาไม 
ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐ หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ฯลฯ เป็นตน
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณและอะไหล เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมน
บอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดปกติ รายจายทีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 3,621,570 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็ก จํานวน 11,800 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิดมี
แผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้นคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน
11,800 บาท อางอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตร
ฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563       
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หนา 64  ลําดับที่ 11 (แบบ ผ.03)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

จํานวน 19,500 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 19,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้       
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงาน
เดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 
15 เมตร
     อางอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หนา 64 ลําดับที่ 10 (แบบ ผ.03)
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ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อไขควงไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไขควงไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
5,000 บาท (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
จึงกําหนดราคาตามทองตลาด)   
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หนา 64 ลําดับที่ 13 (แบบ ผ.03)

คาจัดซื้อสวานไฟฟ้า จํานวน 9,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
9,000 บาท (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
จึงกําหนดราคาตามทองตลาด)   
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หนา 64  ลําดับที่ 12 (แบบ ผ.03)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,576,270 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว จํานวน 52,814 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายการในการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว รายละเอียดตามแบบที่ทาง
อบต.ดอนดู กําหนด (กองการศึกษา) 
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2564 หนาที่ 21 ลําดับที่ 4
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานดอนดู หมูที่ 5

จํานวน 328,764 บาท

     -เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานดอนดู หมูที่ 5 มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
-ชวงที่ 1 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร
ระยะทาง 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
368.00  ตารางเมตร  
-ชวงที 2 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร
ระยะทาง 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
232.00  ตารางเมตร  
     ดินขางทางกลบดินตามสภาพ  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียด
การกอสรางตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด 
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2564 หนาที่ 14 ลําดับที่ 6 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานดอนดูเหนือ หมูที่ 12

จํานวน 329,643 บาท

     -เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานดอนดูเหนือ หมูที่ 12  มีรายละเอียดดําเนินงาน
ดังนี้
-ชวงที่ 1 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร
ระยะทาง 96.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
384.00 ตารางเมตร  
-ชวงที 2 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร
ระยะทาง 25.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
100.00    ตารางเมตร  
-ชวงที่ 3 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร
ระยะทาง 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
280.00  ตารางเมตร  
     ดินขางทางกลบดินตามสภาพ  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียด
การกอสรางตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด 
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2564 หนาที่ 19 ลําดับที่ 11 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานหนองไผนอย หมูที่ 4

จํานวน 350,094 บาท

     -เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานหนองไผนอย หมูที่ 4 มีรายละเอียดดําเนินงาน
ดังนี้
-ชวงที่ 1 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร
 ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
250.00  ตารางเมตร  
-ชวงที 2 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร
ระยะทาง 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
100.00  ตารางเมตร  
-ชวงที่ 3 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร
ระยะทาง 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
280.00  ตารางเมตร
     ดินขางทางกลบดินตามสภาพ  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียด
การกอสรางตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด 
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2564หนาที่ 13 ลําดับที่ 5 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานหนองแสง หมูที่ 2

จํานวน 338,332 บาท

     -เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานหนองแสง หมูที่ 2 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  600.00  ตารางเมตร  ดินขางทางกลบดิน
ตามสภาพ  พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการกอสรางตามแบบที่ทาง
อบต.ดอนดู กําหนด 
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2564หนาที่ 12 ลําดับที่ 4  (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานหวยตะกั่ว หมูที่ 10

จํานวน 325,769 บาท

     -เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานกุดหวา หมูที่ 10 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 600.00  ตารางเมตร  ดินขางทางกลบดินตาม
สภาพ  พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ
อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการกอสรางตามแบบที่ ทาง อบต.
ดอนดู กําหนด
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5/2564 หนาที่ 17 ลําดับที่ 9  (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานกุดหวา หมูที่ 9

จํานวน 325,769 บาท

     -เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานกุดหวา หมูที่ 9 โดยมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 600.00  ตารางเมตร  ดินขางทางกลบดินตาม
สภาพ  พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ
อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการกอสรางตามแบบที่ทาง อบต.
ดอนดู กําหนด 
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5/2564 หนาที่ 16 ลําดับที่ 8  (กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
ภายในหมูบาน บานป่าหวาย หมูที่ 11

จํานวน 338,736 บาท

     -เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูภายในหมูบาน บานป่าหวาย หมูที่ 11 เริ่มจากหนาบาน
นางอนงค วงษคําหาญ ถึงบานนายจันทร สีดํา โดยมีขนาดกวาง
0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ดินขางทาง
กลบดินตามสภาพ พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัม-
พันธ โครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการกอสรางตามแบบ
ที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด 
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2564หนาที่ 18 ลําดับที่ 10 (กองชาง)

โครงการกอสรางโรงจอดรถดับเพลิง จํานวน 185,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคากอสรางโรงจอดรถดับเพลิง จํานวน 1 หลัง 
โดยมีขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร รายละเอียดการ
กอสรางตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด 
     ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2564 หนาที่ 10 ลําดับที่ 2 (กองชาง)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานหนองแวงยาว หมูที่ 1 จํานวน 431,900 บาท

     -เพื่อจายเป็นคากอสรางระบบประปาหมูบานหอถังสูง
ขนาด 10 ลูกบาศกเมตร (ถังไฟเบอรกลาส ขนาด 2.5 
ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 ลูก) รายละเอียดการกอสรางตามแบบ
ที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2564 หนาที่ 11 ลําดับที่ 3 (กองชาง) 
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โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานหัวหนองแวง หมูที่ 7 จํานวน 431,900 บาท

     -เพื่อจายเป็นคากอสรางระบบประปาหมูบานหอถังสูง
ขนาด 10 ลูกบาศกเมตร (ถังไฟเบอรกลาส ขนาด 2.5
ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 ลูก) รายละเอียดการกอสรางตามแบบ
ที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด
     ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5/2564 หนาที่ 15 ลําดับที่ 7 (กองชาง) 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 137,549 บาท

     -เพื่อจายเงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) ใหแกผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ทําสัญญา
แบบปรับราคาได (คาK) กับองคการบริหารสวนตําบลดอนดู ที่
ประสบปัญหาขาดสภาพคลองทางการเงินในสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 110  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 321,000 บาท

งบบุคลากร รวม 286,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 286,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 276,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อน
ไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  สําหรับองคการบริหารสวนตําบล 
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 พนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว  จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
       1. ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเกษตร (พนักงานจางตาม
ภารกิจ)
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง สําหรับองค
การบริหารสวนตําบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30  
กันยายน 2558 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว  จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัด)
       1. ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเกษตร 
          (พนักงานจางตามภารกิจ)
    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
7593 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558  หนังสือสํานักงาน กจ.ทจ.
และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการทําดินปลูก จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
สงเสริมการทําดินปลูก โดยจายเป็นคาใชจายประกอบไปดวย 
คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุฝึก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกการอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 หนา 24 ลําดับที่ 1   
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน เมล็ดพันธุพืช ไมดอกไมประดับ  ดิน ปุ๋ย 
คาแรงงาน คาอาหาร วัสดุเพาะชํา ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว สปริงเกอร เคียว คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เชือก 
ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ เป็นตน
     ถือปฏิบัติตามถือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไมมีคาและป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูก
ตนไม เผื่อแผนดิน"

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมมีคา
และป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกตนไม เผื่อแผนดิน” 
โดยจายเป็นคาใชจาย ประกอบไปดวยคาป้ายโครงการ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาพันธุไม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของกับโครงการ
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4/2563 หนา 24 ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอัน เนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากร
ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี  โดยจายเป็นคาใชจายประกอบ
ไปดวยคาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาวัสดุ คา
พันธุไม พันธุปลา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
กับโครงการ       
     ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 081.06/ว
1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หนา 24 
ลําดับที่ 2
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