
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู
เขต/อําเภอ หนองสองหอง    จังหวัดขอนแกน
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116  ซอย-  ถนนหนองสองหอง-นาเชือก  แขวง/ตําบล ดอนดู
  เขต/อําเภอ หนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน  40190

พื้นที่ 65.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,339 คน
ชาย 4,182 คน

หญิง 4,157 คน

ขอมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลดอนดู่
อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแก่น



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนดู

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนดูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,752,403.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 34,077,590.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,381,832.45 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 63,981.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 47,490,545.62 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 16,745.72 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 18,566.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 143,321.33 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 162,582.60 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,501,266.84 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 23,648,063.03 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 144,436.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 38,176,206.66 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 12,588,491.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,136,002.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,101,234.16 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,741,950.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,608,529.50 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 144,436.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,612,700.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดอนดู
อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 16,745.72 12,000.00 86,700.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

18,566.10 73,400.00 18,800.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 143,321.33 240,100.00 148,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 162,582.60 262,000.00 261,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 341,215.75 587,500.00 514,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,501,266.84 21,912,500.00 24,577,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,501,266.84 21,912,500.00 24,577,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 23,648,063.03 24,000,000.00 25,308,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

23,648,063.03 24,000,000.00 25,308,500.00

รวม 47,490,545.62 46,500,000.00 50,400,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดอนดู
อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,588,491.00 14,024,500.00 15,488,495.00

งบบุคลากร 12,136,002.00 15,471,080.00 15,076,630.00

งบดําเนินงาน 7,101,234.16 8,856,950.00 11,075,560.00

งบลงทุน 3,741,950.00 3,971,870.00 5,542,315.00

งบเงินอุดหนุน 2,608,529.50 4,175,600.00 3,217,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,176,206.66 46,500,000.00 50,400,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลดอนดู่

อําเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลดอนดู่
อําเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,675,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,572,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,473,360

แผนงานสาธารณสุข 2,082,680

แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 540,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 736,260

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 450,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,051,265

แผนงานการเกษตร 310,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,488,495

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,400,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู

อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,488,495 15,488,495
    งบกลาง 15,488,495 15,488,495

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,371,620 717,700 2,463,700 429,180 8,982,200
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 0 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,491,700 717,700 2,463,700 429,180 7,102,280

งบดําเนินงาน 2,552,400 45,000 921,000 75,000 3,593,400
    คาตอบแทน 418,000 15,000 100,000 75,000 608,000

    คาใชสอย 1,442,000 30,000 451,000 0 1,923,000

    คาวัสดุ 615,400 0 115,000 0 730,400

    คาสาธารณูปโภค 77,000 0 255,000 0 332,000

งบลงทุน 1,049,500 0 5,800 0 1,055,300
    คาครุภัณฑ 949,500 0 5,800 0 955,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 100,000 0 0 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 45,000
    เงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 45,000

รวม 9,018,520 762,700 3,390,500 504,180 13,675,900

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 461,040 461,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 461,040 461,040

งบดําเนินงาน 1,111,000 1,111,000
    คาตอบแทน 183,000 183,000

    คาใชสอย 918,000 918,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

รวม 1,572,040 1,572,040

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,329,800 1,740,200 3,070,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,329,800 1,740,200 3,070,000

งบดําเนินงาน 230,000 2,795,360 3,025,360
    คาตอบแทน 80,000 10,000 90,000

    คาใชสอย 70,000 1,414,200 1,484,200

    คาวัสดุ 80,000 1,356,160 1,436,160

    คาสาธารณูปโภค 0 15,000 15,000

งบลงทุน 12,400 13,600 26,000
    คาครุภัณฑ 12,400 13,600 26,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,352,000 2,352,000
    เงินอุดหนุน 0 2,352,000 2,352,000

รวม 1,572,200 6,901,160 8,473,360

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 529,380 529,380
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 529,380 529,380

งบดําเนินงาน 1,268,800 1,268,800
    คาตอบแทน 48,000 48,000

    คาใชสอย 1,100,800 1,100,800

    คาวัสดุ 120,000 120,000

งบลงทุน 24,500 24,500
    คาครุภัณฑ 24,500 24,500

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000
    เงินอุดหนุน 260,000 260,000

รวม 2,082,680 2,082,680

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบเงินอุดหนุน 540,000 540,000
    เงินอุดหนุน 540,000 540,000

รวม 540,000 540,000

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 616,260 616,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 616,260 616,260

งบดําเนินงาน 120,000 120,000
    คาตอบแทน 10,000 10,000

    คาใชสอย 110,000 110,000

รวม 736,260 736,260
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 170,000 280,000 450,000
    คาใชสอย 150,000 280,000 430,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

รวม 170,000 280,000 450,000

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,237,750 1,237,750
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,237,750 1,237,750

งบดําเนินงาน 1,377,000 1,377,000
    คาตอบแทน 260,000 260,000

    คาใชสอย 832,000 832,000

    คาวัสดุ 285,000 285,000

งบลงทุน 4,436,515 4,436,515
    คาครุภัณฑ 7,500 7,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,429,015 4,429,015

รวม 7,051,265 7,051,265

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 180,000 0 180,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,000 0 180,000

งบดําเนินงาน 10,000 120,000 130,000
    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

    คาใชสอย 0 120,000 120,000

รวม 190,000 120,000 310,000

หนา : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,675,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,572,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,473,360

แผนงานสาธารณสุข 2,082,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 540,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 736,260

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 450,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,051,265

แผนงานการเกษตร 310,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,488,495

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,400,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลดอนดู และโดยอนุมัติของ
นายกองค์การบริหารสวนตําบลดอนดู

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,400,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลดอนดู่
อําเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลดอนดูปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลดอนดูมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลดอนดู

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม)

ตําแหนง นายอําเภอหนองสองห้อง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู

อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 130.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 1,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 4,400.26 6,892.72 5,000.00 1,314.00 % 70,700.00
     ภาษีป้าย 5,512.00 9,853.00 7,000.00 128.57 % 16,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 11,542.26 16,745.72 12,000.00 86,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,338.60 1,193.10 1,400.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 9,000.00 9,000.00 33.33 % 12,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,630.00 4,573.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 920.00 1,650.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 920.00 1,840.00 1,000.00 80.00 % 1,800.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 4,980.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 300.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

22,600.00 0.00 22,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 34,388.60 18,566.10 73,400.00 18,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 234,817.20 143,321.33 240,100.00 -38.36 % 148,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 234,817.20 143,321.33 240,100.00 148,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 2.06 0.60 0.00 0.00 % 0.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 260,000.00 -38.46 % 160,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 257,457.00 162,582.00 0.00 100.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 257,459.06 162,582.60 262,000.00 261,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 714,467.09 736,017.85 720,000.00 4.17 % 750,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,258,749.02 10,509,791.03 9,439,500.00 15.47 % 10,900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,948,948.60 4,397,556.87 4,000,000.00 12.50 % 4,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 192,362.18 209,088.31 193,000.00 8.81 % 210,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,289,397.49 6,615,061.40 6,500,000.00 7.69 % 7,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 64,353.78 66,649.05 70,000.00 -4.29 % 67,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 216,820.29 179,493.23 220,000.00 -9.09 % 200,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

760,964.00 787,289.00 770,000.00 23.38 % 950,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 320.10 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,446,062.45 23,501,266.84 21,912,500.00 24,577,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 22,830,750.00 23,648,063.03 24,000,000.00 5.45 % 25,308,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,830,750.00 23,648,063.03 24,000,000.00 25,308,500.00
รวมทุกหมวด 44,815,019.57 47,490,545.62 46,500,000.00 50,400,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดอนดู

อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,400,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 86,700 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 70,700 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดคาภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาภาษีป้ายเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 18,800 บาท
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564) 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ
หรือสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ พ.ศ.2565 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคารไมแตกตางจากปที่แลว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ พ.ศ.2565 
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชยไมแตกตางจากปที่แลว
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 148,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 148,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 261,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณ พ.ศ.2565
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดคาจําหนายเศษของลดลง

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับเงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ลดลง

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณ พ.ศ.2565
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ลดลง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,577,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 750,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีรถยนตเพิ่มขึ้น
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,900,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีมูลคาเพิ่มตาม 
พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ เพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดจากภาษีมูลคาเพิ่มตาม 
พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ เพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 210,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีธุรกิจเฉพาะ
เพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 67,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดคาภาคหลวงแร
เพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดคาภาคหลวงปิโตรเลียม
เพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 950,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับรายไดคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เพิ่มขึ้น
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 25,308,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,308,500 บาท

ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณ พ.ศ.2565
เนื่องจากคาดการณวาจะไดรับเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 158,953 114,443 192,000 -3.13 % 186,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,384 6,722 8,500 0 % 8,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,952,100 9,410,600 10,555,200 0.14 % 10,569,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,777,600 1,829,000 1,948,800 -0.37 % 1,941,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 95,000 118,500 150,000 -12 % 132,000

เงินสํารองจาย 137,832 479,226 500,000 189.13 % 1,445,637

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 450,000 7.15 % 482,158

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 400,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ

150,000 150,000 193,000 0 % 193,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลดอนดู

อําเภอหนองสองห้อง    จังหวัดขอนแกน
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

235,000 480,000 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 50,000 100 % 100,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมงบกลาง 11,512,869 12,588,491 14,067,500 15,488,495
รวมงบกลาง 11,512,869 12,588,491 14,067,500 15,488,495
รวมงบกลาง 11,512,869 12,588,491 14,067,500 15,488,495

รวมแผนงานงบกลาง 11,512,869 12,588,491 14,067,500 15,488,495
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 105,213 -17.88 % 86,400
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,059,200 2,059,200 1,195,301 -0.01 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,059,200 2,059,200 1,898,834 1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,926,144 3,925,586 2,271,000 6.99 % 2,429,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

3,645 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 252,000 252,000 252,000 0 % 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 238,560 250,140 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,288,901 2,308,582 703,320 3.51 % 728,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 156,048 125,254 63,000 14.29 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,865,298 6,861,562 3,299,320 3,491,700
รวมงบบุคลากร 8,924,498 8,920,762 5,198,154 5,371,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

13,500 21,154 395,300 -24.11 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,130 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 57,000 131,000 56,000 -14.29 % 48,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 10,000 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 99,180 171,604 501,300 418,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 315,271 0 0 0 % 0

คาการจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 50,000 0 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการการจัดทําเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารสวนตําบลดอนดู

0 8,000 20,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหนง 
พนักงานขับรถยนต์
(รถยนต์สวนกลาง)

0 0 72,000 50 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านรักษาทําความ
สะอาดที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบล
ดอนดู

0 102,000 102,000 0 % 102,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
ดูแลรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์บริเวณที่ทํา
การองค์การบริหารสวนตําบลดอนดู

0 93,500 102,000 0 % 102,000
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คาจ้างเหมาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ คา
ถายเอกสาร

0 16,516 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา 
และคาธรรมเนียมตางๆ

0 5,000 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,210 19,250 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 120,000 -16.67 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 270,000 -62.96 % 100,000

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาและคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ

234,558 275,362 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 100,000 40 % 140,000

โครงการฝึกบอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํา
งานของบุคลากร

299,971 0 0 100 % 400,000

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรองค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดูเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การ
รักษาวินัยและความโปรงใสในการทํางาน

15,610 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 118,297.95 195,306 2.4 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 887,620 637,925.95 1,151,306 1,442,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,818 52,113 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,400

วัสดุยานพาหนะและขนสง 36,630 3,200 170,000 17.65 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 124,719.5 140,478.6 290,000 3.45 % 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,300 30,450 58,570 -14.63 % 50,000

วัสดุอื่น 642 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 230,109.5 226,241.6 588,570 615,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 38,000 31.58 % 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 27,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 38,000 77,000
รวมงบดําเนินงาน 1,216,909.5 1,035,771.55 2,279,176 2,552,400
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 11,600

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สําหรับนายก
องค์การบริหารสวนตําบล)

0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สําหรับประธาน
สภาฯ)

0 0 2,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สําหรับรองนายก 
อบต.)

0 0 3,980 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สําหรับรอง
ประธานสภาฯ และเลขานุการนายก อบต.)

0 0 3,980 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงต่ํา 0 6,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) 
แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 25,300 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
แบบแขวน (แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน)ระบบ Inverter

0 138,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
แบบแขวน (แบบติดผนัง) ระบบ Inverter

0 19,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโซฟารับแขก 0 0 15,800 -100 % 0
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คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 4,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิด
บิด

0 5,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะกลาง 0 0 4,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน (สําหรับประธานสภาฯ) 0 0 5,840 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน (สําหรับรองนายก อบต
.)

0 0 8,980 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน (สําหรับรองประธาน
สภาฯ และเลขานุการนายก อบต.)

0 0 6,980 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 0 17,730 -100 % 0

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ สําหรับห้อง
นายก อบต.
/รองนายก อบต./ประธานสภาฯ

0 0 17,976 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 22,750 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) 
แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 21,500 -100 % 0

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

0 0 29,600 -100 % 0
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู 

0 0 79,600 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผัง 83,200 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 4,500 4,500 0 0 % 0

เต้นส์ผ้าใบทรงโค้งโครงเหล็ก พร้อมผ้าใบ
คลุมเต้นส์

36,000 0 0 0 % 0

โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว 0 0 0 100 % 14,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ

0 0 0 100 % 850,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Muitfuncion เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 29,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 31,400 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

0 0 7,500 0 % 7,500

เครื่องพิมพ์ชนิดเลอเซอร์หรือ LED ขาวดํา 7,500 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,200 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 45,414.51 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 212,214.51 227,350 349,766 949,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงหรือปรับปรุงที่ทํา
การสํานักงาน

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 212,214.51 227,350 349,766 1,049,500

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร 
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2565  อําเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแกน                

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร 
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน

0 21,949.5 0 0 % 0

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
และศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน

0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลดงเค็ง  
ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และ
บุคลากร สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแกน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

25,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
เนื่องในวันสําคัญของชาติ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเนื่องจากการใช้สาร
เสพติด ในพื้นที่นํารอง
ตําบลหนองเม็กและตําบลดอนดู

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 21,949.5 25,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 21,949.5 25,000 45,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,378,622.01 10,205,833.05 7,852,096 9,018,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 396,600 8.22 % 429,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 278,640 3.54 % 288,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 675,240 717,700
รวมงบบุคลากร 0 0 675,240 717,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบ้านและ
ระดับตําบล

0 0 22,000 36.36 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 22,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 32,000 45,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 707,240 762,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,347,734 28.66 % 1,734,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 20,000 20 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 553,800 11.81 % 619,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 45,420 -2.03 % 44,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,008,954 2,463,700
รวมงบบุคลากร 0 0 2,008,954 2,463,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

268,300 0 20,000 200 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 33,400 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 307,550 0 60,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการงานธุรการ กองคลัง 0 23,742 3,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการถายเอกสารเข้าปกเย็บ
เลม

0 0 10,000 -50 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านการ
เงินและบัญชี (กองคลัง)

0 0 107,000 -10.28 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 37,000 35.14 % 50,000

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา และคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ 

145,570 97,291 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจําปี 
2564 

0 375 0 0 % 0

โครงการจัดทําสปอตประชาสัมพันธ์การเก็บ
ภาษี

1,200 0 3,000 233.33 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  12:39 หน้า : 15/60



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 89,691.27 7,700 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 236,461.27 129,108 255,000 451,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 83,354 76,815.7 90,000 -44.44 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,020 15,340 20,000 -25 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,920 47,850 59,700 -16.25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 155,294 140,005.7 169,700 115,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 186,874.17 152,557.83 300,000 -26.67 % 220,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,328 1,970 12,000 -16.67 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,753 5,090.86 30,000 -66.67 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 11,544 2,245 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 206,499.17 161,863.69 362,000 255,000
รวมงบดําเนินงาน 905,804.44 430,977.39 846,700 921,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 3,500 65.71 % 5,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 0 0 11,800 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  มีมือจับชนิด
บิด 

0 17,700 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลม 0 0 10,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู 

0 0 25,300 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 2 หัว 
แบบตั้งพื้น แบบถังคว่ําด้านบน

0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

0 0 4,300 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) 

0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลอเซอร์หรือ LED ขาวดํา 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,500 17,700 64,800 5,800
รวมงบลงทุน 11,500 17,700 64,800 5,800

รวมงานบริหารงานคลัง 917,304.44 448,677.39 2,920,454 3,390,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 402,720 6.57 % 429,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 402,720 429,180
รวมงบบุคลากร 0 0 402,720 429,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 70,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000 75,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 472,720 504,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,295,926.45 10,654,510.44 11,952,510 13,675,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 202,814 46.32 % 296,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 155,280 3.48 % 160,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 5,000 -28 % 3,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 384,394 461,040
รวมงบบุคลากร 0 0 384,394 461,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

62,400 124,800 126,300 2.93 % 130,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 62,400 124,800 162,300 183,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 264,000 578,000 12.11 % 648,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล (ตั้งจุดตรวจ)

20,430 17,450 48,700 43.74 % 70,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

69,640 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 90,070 281,450 826,700 918,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,900 14,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 11,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 8,000 -100 % 0

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 13,900 22,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 152,470 420,150 1,011,000 1,111,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ 0 0 28,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ 0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 32,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 32,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 152,470 420,150 1,427,394 1,572,040
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 152,470 420,150 1,427,394 1,572,040

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 886,920 1,263,900 1,003,000 8.1 % 1,084,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 59,500 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 129,194 1,149,480 197,000 3.35 % 203,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 43,380 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,058,114 2,558,260 1,242,000 1,329,800
รวมงบบุคลากร 1,058,114 2,558,260 1,242,000 1,329,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 200 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,800 2,400 45,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 50 % 30,000

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา และคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ 

87,572 50,901 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 87,572 50,901 60,000 70,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18,217 24,827 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,330 0 35,000 14.29 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 31,547 24,827 70,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 123,919 78,128 175,000 230,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 11,800 0 100 % 4,900

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  มีมือจับชนิด
บิด 

0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 17,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา 

0 2,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 40,400 0 12,400
รวมงบลงทุน 0 40,400 0 12,400
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,182,033 2,676,788 1,417,000 1,572,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 301,020 0 482,440 17.73 % 568,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 860,100 0 994,320 7.36 % 1,067,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 51,913 0 64,300 -2.49 % 62,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,213,033 0 1,583,060 1,740,200
รวมงบบุคลากร 1,213,033 0 1,583,060 1,740,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 224,000 0 0 0 % 0
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คาจ้างเหมาบริการแมบ้านรักษาทําความ
สะอาดในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารสวนตําบลดอนดู

0 288,000 288,000 0 % 288,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาจัดการเรียนการสอนรายหัว  จํานวน  3 
 ศูนย์

205,700 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 9,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์

59,890 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 50 % 30,000

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา และคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ 

90,866 0 0 0 % 0

คาน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 
ศูนย์

6,000 0 0 0 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 3,000 0 0 0 % 0

คาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์ 45,000 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 14,300 109.79 % 30,000
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คาวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

30,000 0 0 0 % 0

คาวัสดุสํานักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์  

60,000 0 0 0 % 0

คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน  3  ศูนย์  

592,900 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 99,240 0 10,000 900 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมแมลูกผูกพันธ์ วันแม
แหงชาติ

12,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อชุดยาสามัญประจําบ้าน  1,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก
บ้านดอนดู

59,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ดอนดู จํานวน 3 ศูนย์

0 135,500 142,814 -100 % 0

โครงการประกวดคําขวัญตอต้านการทุจริต 0 0 0 100 % 3,000

โครงการสงเสริมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและชุมชน 

15,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 823,120 841,300 3.79 % 873,200

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,100 0 100 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 1,513,996 1,247,720 1,316,414 1,414,200
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 15,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,494,480 -9.26 % 1,356,160

คาอาหารเสริม (นม) 968,509.74 1,157,877.02 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 968,509.74 1,157,877.02 1,509,480 1,356,160
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 14,100 6.38 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 14,100 15,000
รวมงบดําเนินงาน 2,482,505.74 2,405,597.02 2,839,994 2,795,360

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
แบบแขวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้น 
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

0 69,400 0 0 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 6,000

คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 0 15,000 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลม 0 0 5,400 40.74 % 7,600

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 18,000 0 0 0 % 0

ตู้ไม้วางของ 9 ชอง 15,600 0 0 0 % 0
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พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 10,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อถังเก็บน้ําลายแกรนิต 0 0 5,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 34,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา 

0 5,200 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
 

0 0 12,900 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,100 108,600 56,000 13,600
รวมงบลงทุน 44,100 108,600 56,000 13,600
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2,207,360 2,346,580 2,490,600 -5.56 % 2,352,000

รวมเงินอุดหนุน 2,207,360 2,346,580 2,490,600 2,352,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,207,360 2,346,580 2,490,600 2,352,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,946,998.74 4,860,777.02 6,969,654 6,901,160
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 47,251.2 47,251.2 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 47,251.2 47,251.2 0 0
รวมงบดําเนินงาน 47,251.2 47,251.2 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 47,251.2 47,251.2 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 7,176,282.94 7,584,816.22 8,386,654 8,473,360
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 547,200 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ การสงเสริมการดําเนิน
งานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหาร
สวนตําบลดอนดู 
(กู้ชีพ-กู้ภัย) ที่ให้บริการผู้ป่วยในเขตของ
องค์การบริหารสวนตําบล
และพื้นที่ใกล้เคียง                  

0 595,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 547,200 595,500 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 49,500 174,772 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 49,500 174,772 0 0
รวมงบดําเนินงาน 596,700 770,272 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 116,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 116,000 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

คาปรับปรุงติดตั้งเสาสงสัญญาณวิทยุสื่อสาร
กู้ชีพ

39,800 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,800 0 0 0
รวมงบลงทุน 155,800 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน/คณะ
กรรมการชุมชน ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

240,000 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมหมูบ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชุน ตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

0 240,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 240,000 240,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 992,500 1,010,272 0 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 296,760 9.32 % 324,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 7,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 198,000 3.52 % 204,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 7,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 508,760 529,380
รวมงบบุคลากร 0 0 508,760 529,380
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 53,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 101,000 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณาและป้าย
ประชาสัมพันธ์ หรือป้ายอื่นๆ

0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการ เพื่อสงเสริมการดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์การบริหารสวนตําบลดอนดู

0 0 723,600 0 % 723,600

คาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวน 
สุนัข/แมว

0 0 7,200 0 % 7,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคติดตอและควบคุมโรค
อุบัติใหม

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฟื้นฟูผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค 
ในพื้นที่ตําบลดอนดู

20,000 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

23,121.2 31,084 50,000 0 % 50,000

โครงการลดขยะ ลดโรค ใสใจสิ่งแวดล้อม 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลดอนดู

0 0 20,000 650 % 150,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

43,860 49,920 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 86,981.2 81,004 970,800 1,100,800
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 120,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 86,981.2 81,004 1,191,800 1,268,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 24,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 24,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
ขอนแกน(กลุมงานความมั่นคง)/
ศอ.ปส.จ.ขก ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแกน

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรหนองสองห้อง 
เพื่อดําเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครและผู้นําชุมชนรวมพลัง
ป้องกันยาเสพติด

0 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  12:39 หน้า : 35/60



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 240,000 0 % 240,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 280,000 260,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 280,000 260,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 86,981.2 81,004 1,980,560 2,082,680
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,079,481.2 1,091,276 1,980,560 2,082,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000 20,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 425,880 383,140 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 265,132 237,840 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 727,012 656,980 0 0
รวมงบบุคลากร 727,012 656,980 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 189,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 300 300 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 300 189,300 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 193,701 0 0 0 % 0
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คาจ้างเหมาบริการ กิจกรรมตางๆ  ตาม
อํานาจหน้าที่ และตามความจําเป็นของ
องค์การบริหารสวนตําบลดอนดุ

0 5,750 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองชาง) 0 96,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยปฏิบัติงานกองชาง 
(ปฏิบัติงาด้านระบบไฟฟ้า)

0 96,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา และคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ 

49,050 9,601 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 4,800 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 242,751 212,151 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,991 23,572 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 103,752 106,845 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 2,500 4,050 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,700 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 143,943 134,467 0 0
รวมงบดําเนินงาน 386,994 535,918 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต แบบหลอทรง
เหลี่ยม (เหล็ก) 

0 7,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อสวานกระแทก 0 2,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อกล้องระดับขนาดกําลัง ขยาย 24 
เทา 

0 20,200 0 0 % 0

คาจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ขนาด 
4 เมตร 

0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED 
ขาวดํา 

2,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 15,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,200 34,900 0 0
รวมงบลงทุน 18,200 34,900 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,132,206 1,227,798 0 0
งานไฟฟ้าและประปา
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา 
บ้านหนองไผน้อย หมูที่ 4 ให้กับการไฟฟ้า
สวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองห้อง

0 0 0 100 % 300,000

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านโนนทอน 
หมูที่ 3 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 884,500 -100 % 0

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านหนองบัวลอง
หมูที่ 8 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 300,000 -100 % 0

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
กุดหว้า
หมูที่ 9 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ดอนดู
หมูที่ 5 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ดอนดูเหนือ
หมูที่ 12 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
โนนทอน
หมูที่ 3 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
โนนสะอาด
หมูที่ 6 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ป่าหวาย
หมูที่ 11 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองบัวลอง
หมูที่ 8 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองไผน้อย
หมูที่ 4 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองแวงยาว 
หมูที่ 1 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองแสง
หมูที่ 2 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ห้วยตะกั่ว
หมูที่ 10 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หัวหนองแวง
หมูที่ 7 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

0 0 0 100 % 20,000
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านดอนดู หมูที่ 5 ให้กับ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองห้อง

41,271.49 0 0 0 % 0

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านดอนดูเหนือ (คุ้มซื้อ
ข้าว) หมูที่ 12 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองห้อง

87,765.44 0 0 0 % 0

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านหนองไผน้อย หมูที่ 4 
ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
สองห้อง

40,416.92 0 0 0 % 0

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านหนองแวงยาว หมูที่ 1 
ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
สองห้อง  

131,217.29 0 0 0 % 0

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านหนองแสง หมูที่ 2 ให้
กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสอง
ห้อง

47,493.79 0 0 0 % 0
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อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านห้วยตะกั่ว (คุ้มในบ้าน) 
หมูที่ 10 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

12,528.5 0 0 0 % 0

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านห้วยตะกั่ว (คุ้มฟาร์ม) 
หมูที่ 10 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

12,546.58 0 0 0 % 0

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านหัวหนองแวง (กอน อบ
ต.) หมูที่ 7 ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองห้อง

35,854.76 0 0 0 % 0

อุดหนุนงานกอสร้างขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บ้านหัวหนองแวง (หน้า
โรงเรียน)หมูที่ 7 ให้กับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองห้อง

35,149.64 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 444,244.41 0 1,184,500 540,000
รวมงบเงินอุดหนุน 444,244.41 0 1,184,500 540,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 444,244.41 0 1,184,500 540,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,576,450.41 1,227,798 1,184,500 540,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 369,500 7.19 % 396,060

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 212,800 3.48 % 220,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 582,300 616,260
รวมงบบุคลากร 0 0 582,300 616,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบ้านและ
ระดับตําบล   

16,175 0 0 0 % 0
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โครงการชุมชนยั่งยืน หมูบ้านปลอดภัย ไร้
อุบัติเหตุ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสวนตําบลดอนดู

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว

16,440 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนตําบลดอนดู

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 32,615 0 30,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 32,615 0 35,000 120,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน (ศอ.ปส.จ
.ขก.) ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําปี พ.ศ.2563

20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 52,615 0 617,300 736,260
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 52,615 0 617,300 736,260

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 
"ดอนดูเกมส์"

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 170,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 58,090 5,825 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ 129,905 0 10,500 1,328.57 % 150,000

โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 187,995 5,825 110,500 280,000
รวมงบดําเนินงาน 187,995 5,825 110,500 280,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 187,995 5,825 110,500 280,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 187,995 5,825 110,500 450,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 719,120 3.98 % 747,750

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 345,200 9.5 % 378,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 48,420 23.92 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,164,740 1,237,750
รวมงบบุคลากร 0 0 1,164,740 1,237,750

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 0 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 40,000 0 % 40,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 270,000 260,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ กิจกรรมตางๆ ตาม
อํานาจหน้าที่ และตามความจําเป็น
ขององค์การบริหารสวนตําบลดอนดู

0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการกิจกรรมต่างๆ ตาม
อํานาจหน้าที่ และตามความ
จําเป็นขององค์การบริหารสวนตําบลดอนดู

0 0 17,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองชาง) 0 0 96,000 0 % 96,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 100,000 -20 % 80,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยปฏิบัติงานกองชาง
(ปฏิบัติงาด้านระบบไฟฟ้า)

0 0 96,000 0 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 0 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการซอมแซมถนนในพื้นที่ตําบลดอนดู 1,707,700 1,289,800 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 420,000 19.05 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 1,707,700 1,289,800 779,000 832,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 45,000 -22.22 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 200,000 0 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 48,000 -16.67 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 303,000 285,000
รวมงบดําเนินงาน 1,707,700 1,289,800 1,352,000 1,377,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 0 0 11,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 

0 0 19,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อไขควงไฟฟ้า 0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อสวานไฟฟ้า 0 0 9,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 45,300 7,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน 
บ้านดอนดู หมูที่ 5

0 0 328,764 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน 
บ้านป่าหวาย หมูที่ 11

0 0 0 100 % 384,184

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองไผน้อย หมูที่ 4

0 0 350,094 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองแสง หมูที่ 2

0 0 338,332 11.53 % 377,348
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน 
บ้านห้วยตะกั่ว หมูที่ 10

0 0 325,769 15.85 % 377,402

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 11

0 0 345,888 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน
บ้านกุดหว้า หมูที่ 9

0 0 325,769 15.04 % 374,766

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน
บ้านโนนทอน หมูที่ 3

0 0 0 100 % 375,682

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 6

0 0 200,000 87.84 % 375,682

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน
บ้านหนองบัวลอง หมูที่ 8

0 0 0 100 % 384,184

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน
บ้านหนองแวงยาว หมูที่ 1

0 0 0 100 % 393,488

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน
บ้านหัวหนองแวง หมูที่ 7

0 0 0 100 % 403,932
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โครงการกอสร้างโรงจอดรถดับเพลิง 0 0 185,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดหว้า หมูที่ 9

324,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแสง หมูที่ 2 ไปวังมวง 

345,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุ้มกองดินเชื่อมทางหวลง 2030 บ้าน
หัวหนองแวง หมูที่ 7

335,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไปนาพอบด บ้านห้วยตะกั่ว หมูที่ 10

316,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองไผน้อย หมูที่ 4

333,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  
บ้านห้วยตะกั่ว หมูที่  10  

0 330,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  
บ้านหัวหนองแวง หมูที่  7  

0 328,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านดอนดู หมูที่ 5

0 316,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านโนนสะอาด หมูที่  6  

0 322,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองไผน้อย หมูที่  4  

0 335,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองแวงยาว หมูที่ 1  

0 328,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน บ้านดอนดูเหนือ หมูที่ 
12

0 337,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน บ้านโนนทอน  หมูที่  
3  

0 335,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน บ้านหนองแสง  หมูที่ 
2  

0 348,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลําเลียงการเกษตร 
บ้านป่าหวาย หมูที่ 11

0 333,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างประปาหมูบ้าน บ้านดอนดู
เหนือ หมูที่ 12

0 0 391,522 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน บ้าน
หนองแวงยาว หมูที่ 1 0 0 468,268 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน บ้าน
หัวหนองแวง หมูที่ 7

0 0 431,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้านหอถัง
สูง 
บ้านดอนดูเหนือ หมูที่ 12

0 0 0 100 % 406,000

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้านหอถัง
สูง บ้านดอนดู 
หมูที่ 5

0 0 0 100 % 406,000

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา บ้านดอน
ดูเหนือ หมูที่ 12 

124,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหอกระจายขาวประจําหมู
บ้าน หมูที่ 6 บ้านโนนสะอาด 

183,000 0 0 0 % 0

โครงการเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบโซ
ลาเซลล์  บ้านกุดหว้า หมูที่ 9

100,000 0 0 0 % 0

โครงการเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า บ้านหนองแวงยาว หมูที่ 1 

126,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (คา K)

0 0 137,549 23.84 % 170,347

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,186,500 3,313,000 3,828,855 4,429,015
รวมงบลงทุน 2,186,500 3,313,000 3,874,155 4,436,515

รวมงานก่อสร้าง 3,894,200 4,602,800 6,390,895 7,051,265
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,894,200 4,602,800 6,390,895 7,051,265

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 177,187 1.59 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 177,187 180,000
รวมงบบุคลากร 0 0 177,187 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการใช้ประโยชน์
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ย
อินทรีย์

13,495 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการประกอบสูตร
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

23,195 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 36,690 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 36,690 0 5,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 36,690 0 182,187 190,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  12:39 หน้า : 58/60



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการซอมแซมคันดินกั้นน้ําลําห้วยบง 
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 6 

37,000 0 0 0 % 0

โครงการปลอยปลาในแหลงน้ําสาธารณะ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้มีคาและป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เผื่อแผน
ดิน"

0 540 60,000 66.67 % 100,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 37,000 540 180,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 37,000 540 180,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกลําห้วยพระราชดําริ บ้าน
ป่าหวาย หมูที่ 11

330,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วยเสียวตอนบน ชวง
บ้านหนองแสง หมูที่่ 2 และบ้านโนนทอน 
หมูที่ 3

330,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงคลองลําเหมือง บ้านดอน
ดู หมูที่ 12

329,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 989,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 989,000 0 0 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1,026,000 540 180,000 120,000
รวมแผนงานการเกษตร 1,062,690 540 362,187 310,000

รวมทุกแผนงาน 37,990,980 38,176,206.66 46,500,000 50,400,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดอนดู

อําเภอหนองสองหอง   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,400,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,488,495 บาท
งบกลาง รวม 15,488,495 บาท

งบกลาง รวม 15,488,495 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 186,000 บาท

      -เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา
รอยละหาของคาจางพรอมกับหักคาจางของพนักงานจาง
สงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันดวย กรณีลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ทุพพลภาพ ตาย และคลอด-
บุตรฯ
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแกไขเพิ่มเติม
   ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
2.พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
   ถึง (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2561
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ว 4172 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,500 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให
ความคุมครองแกพนักงานจางที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย 
ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง ใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม)
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
   ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ว 4172 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,569,600 บาท

      -ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และแกไข
เพิ่มเติม ที่ไดขั้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 ปี จะไดรับ 
600 บาท อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได
รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท (เวนแต
ในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน) โดยใชฐาน
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจํานวน
ที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลประชากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือคํานวณโดยใชประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี 
ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสาร
สนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบกันโดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่ม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของเป็น
การดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พระราช-
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯพ.ศ.2542
      -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
      -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 169
ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,941,600 บาท

      -ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวโดยคนพิการมี
อายุ 18 ปีขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) 
และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เวนแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน โดยใชฐาน
ขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือคํานวณ
โดยใชประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนคนพิการ
3 ปี ยอนหลัง ขอมูลประมาณการจํานวนคนพิการในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คาดวาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
ระหวางปี และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบสาร
สนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบกัน โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
พ.ศ.2542
      -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
      -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 169
ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

      -ดําเนินการเพื่อรองรับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทํา
การวินิจฉัยแลว และรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพหรือถูก
ทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตัวเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 
500 บาทตอเดือนโดยใชฐานขอมูลจํานวนผูป่วยเอดสตาม
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูล
ประชากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือคํานวณโดยใช
ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูป่วยเอดส 3 ปี
ยอนหลัง ขอมูลประมาณการจํานวนผูป่วยเอดสในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คาดวาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
ระหวางปี และขอมูลจํานวนผูป่วยเอดสที่ไดบันทึกในระบบสาร
สนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยงชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบกัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด-
ไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราช-
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
      -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
      -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 169
ลําดับที่ 4
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,445,637 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได
ลวงหนา ในกรณีจําเป็นหรือพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี และนําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได เชน การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินไหว แผน
ดินถลม ภัยแลง ภัยหนาววาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน
การป้องกัน และแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 การป้องกันและระงับโรค และการป้องกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก การดําเนินการป้องกันและแกไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ เป็นตน 
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
   ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 
   6 มิถุนายน 2559
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533
   ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 400,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจํา ตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของ
   หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแกไข
   เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 482,158 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรา
รอยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปีและมิให
นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงิน
อุดหนุนมารวมคํานวณ
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จบํานาญ
   ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
   ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
3.กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการายรับในงบประมาณ
   รายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
   ขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2563 
4.หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
   ทองถิ่น ที่ มท. 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 193,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของ
คาบริการสาธารณะสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
   และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
2.ประกาศคณะกรรมการหลักสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ
   เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
   บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
   พื้นที่ พ.ศ.2561
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว  2502
   ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 100,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินคาทําศพขาราชการ หรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ถึงแกความตาย จํานวน 3 เทา ของอัตราคาตอบ
แทนกอนวันถึงแกความตาย 
     -เป็นไปตามระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
   ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
   90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินคาทําศพพนักงานจาง ถึงแกความตาย
จํานวน 3 เทา ของอัตราคาตอบแทนกอนวันถึงแกความตาย 
     -เป็นไปตามระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
   ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
   90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,018,520 บาท

งบบุคลากร รวม 5,371,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และคาตอบแทนรายเดือนรอง-
นายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท    
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
   องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
   ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธาน
   สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
   สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไข
   เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
   เกี่ยวของ 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และคาตอบแทน
ประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 
อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 
บาท
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
   องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
 ื   ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธาน
   สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
   สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ  
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554แกไข
   เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
   เกี่ยวของ

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 
เดือน เป็นเงิน21,000 บาท และคาตอบแทนพิเศษของรอง-
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท
/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท     
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
   องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
 ื   ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธาน
   สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
   สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ  
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไข
   เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ ตางๆ ที่
   เกี่ยวของ
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามที่กฎหมายกําหนด อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
   องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
 ื   ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธาน
   สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
   สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ 
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไข
   เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
   เกี่ยวของ
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนี้   
  (1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220 
บาท จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่มเป็นเงิน 134,640 
บาท
  (2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 
9,180 บาท  จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม เป็นเงิน 
110,160 บาท
  (3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200 
บาทตอคน 12 เดือน จํานวน 10 คน และเงินที่ปรับเพิ่ม
เป็นเงิน 864,000 บาท
  (4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 
7,200 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม เป็นเงิน 
86,400 บาท 
         -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
   องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
   ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธาน
   สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
   สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ  
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไข
   เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
   เกี่ยวของ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,491,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,429,700 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน 
ไดแก
  1. ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
  2. ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
  3. ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 
  4. ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคล
  5. ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป
  6. ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2542 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
   ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12 เดือน
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
   ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มพิเศษ 
จํานวน 3 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ไดแก
  (1) เงินประจําตําแหนง ตําแหนง ปลัด อบต. เดือนละ 7,000 
        บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท
  (2) เงินเพิ่มพิเศษ ตําแหนง ปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท  
        เป็นเงิน 84,000 บาท
  (3) เงินประจําตําแหนง ตําแหนง รองปลัด อบต. เดือนละ 
        3,500 บาท เป็นเงิน  42,000 บาท 
  (4) เงินประจําตําแหนง ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด เดือนละ 
        3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท  
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
   ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558             

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 728,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
  1. ตําแหนงผูชวยนักทรัพยากรบุคล
      (พนักงานจางตามภารกิจ) 
  2. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา
     (พนักงานจางตามภารกิจ)
  3. ตําแหนง นักการ (พนักงานจางทั่วไป)
  4. ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน           
     1. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา 
         (พนักงานจางตามภารกิจ) 
     2. ตําแหนง นักการ (พนักงานจางทั่วไป)
     3. ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/
   ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,552,400 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 418,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท
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      -เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกคาเบี้ย
ประชุม คาพาหนะ คาตอบแทนการออกขอสอบในแขงขัน
คัดเลือก คาการตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทน
อื่นๆ ที่มีสิทธิได ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 จํานวน 20,000 บาท
      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานที่ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบ
หรือควบคุมกอสราง ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 จํานวน 10,000 บาท
      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นตน ตามหลักเกณฑที่
กําหนด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จํานวน
100,000 บาท
      -เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน-
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 จํานวน 160,000 บาท
      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบทางละเมิด/คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 จํานวน 10,000
 บาท                                                         
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่
ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติ
งานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการใน
ที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นผลัดหรือกะของ
ตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวย
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย 
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
   สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 
   พ.ศ.2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
   12 ตุลาคม 2559 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบริหาร
ทองถิ่นที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 1,442,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการทําเบี้ยประกันภัยรถ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู อาทิเชน รถยนต
สวนกลาง รถกูชีพ รถดับเพลิง รถจักรยานยนต 
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
   ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2562 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษา
   รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
   แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
(รถยนตสวนกลาง)

จํานวน 108,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเป็น
พนักงานขับรถยนต ทําหนาที่ขับรถยนตสวนกลางรถยนต
หมายเลขทะเบียน กน 6394 ขอนแกน ยี่หอ ISUZU หมายเลข
รหัสครุภัณฑ  001-52-0001 ขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู
เพื่อใหบริการเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
ปฏิบัติงานติดตอสวนราชการและงานอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อติดตอราชการภายในและภายนอก
บริการสาธารณะในกรณีที่ตองใชรถยนตสวนกลาง ในอัตราคาจาง
เหมาเดือนละ 9,000 บาท
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 

คาจางเหมาบริการแมบานรักษาทําความสะอาดที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 102,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแมบานรักษาทําความ
สะอาดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนดู โดยปฏิบัติ
งานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง/วัน สัปดาหละไมนอยกวา 6 วัน
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ในอัตราคาจาง
เหมาเดือนละ 8,500.- บาท 
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565 
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คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาตนไมและภูมิทัศน
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 102,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ดูแลรักษาตนไมและภูมิทัศนบริเวณที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลดอนดูปฏิบัติงานไมนอยกวา 12 ชั่วโมง/วัน ไมมี
วันหยุด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายมีราย
ละเอียดตามที่ อบต.ดอนดู กําหนด ในอัตราคาจางเหมาเดือน
ละ 8,500.- บาท
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 

คาจางเหมาเย็บเลมหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาเย็บเลม
หนังสือหรือเขาปกหนังสือที่ใชในกิจการของสภา และใน
ราชการองคการบริหารสวนตําบลดอนดู เชน ขอบัญญัติตําบล
แผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตร งานสรุปผลทางการเงินและ
บัญชี การเก็บ รวบรวมขอมูลทางการเงินและบัญชีและงาน
เอกสารราชการอื่นๆ เป็นตน 
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27
   เมษายน 2565 
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คาใชจายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา และคาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ของศาล คาธรรมเนียมในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการบุกรุกที่
สาธารณะ คาใชจายในการดําเนินคดีความตามคําพิพากษา 
คาปรับตางๆ และคาใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน
คาสํารวจตรวจสอบที่ดิน คาออดโฉนดที่ดินสาธารณะ ตลอดจน
คาธรรมอื่นๆ ที่จําเป็น ตามกฎหมายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ตามค่ําสั่ง   
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้           
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
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(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
          -เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
คาพิมพเอกสาร และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการที่จําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ-
บุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลโดยไดกําหนด 
          -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562      
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239
   ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565  
           
(2)  คาเลี้ยงรับรอง
          -เพื่อจายเป็นคารับรองในการประชุมราชการ
ภายในหนวยงานประจําเดือน, การประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการหรือคณะทํางานตางๆที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือ
คําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, การประชุมสภา
ทองถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น, การประชุม
ประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชนหรือเรื่อง
อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด, การประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น, การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่น
ของรัฐหรือเอกชน และการประชุมอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติ
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หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นตน เพื่อจายเป็น
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอาหารในการจัดประชุม
สําหรับผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขา
รวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการ
ประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไม คาตกแตงสถานที่
ประชุม เป็นตน   
          -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562      
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
   ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239
   ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียน ฯลฯ
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงที่วาง ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งการใหความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาถาย-
เอกสาร คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาป้าย-
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในการเลือกตั้ง
      -เป็นไปตามหนังสือการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 
   ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 140,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสําหรับ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 
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โครงการฝึกบอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานของบุคลากร จํานวน 400,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการทํางานของบุคลากร เชน ผูบริหารสมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ดอนดู โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาสมนาคุณวิทยากร 
คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม คาจางเหมายานพาหนะ คาของ
สมนาคุณ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
กับโครงการ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22
   มกราคม 2556 
3.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 165
   ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลดอนดูเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต

จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลดอนดูเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต โดยมีคา
ใชจายประกอบไปดวย คาสมนาคุณวิทยากร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวของกับโครง
การ
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 22 ลําดับที่ 3
3.ปรากฏในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ.2566-2570) 
   หนา 16 ลําดับที่ 4
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
สงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
สําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาสมนาคุณวิทยากร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวของกับโครง
การ
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 23 ลําดับที่ 24
3.ปรากฏในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ(พ.ศ.2566-2570)
   หนา 86 ลําดับที่ 39

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนดูใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน 
รถยนตสวนกลาง รถยนตกูชีพ รถดับเพลิง รถจักยานยนต 
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร พัดลม
หองน้ํา หองสวม ฝ้า เพดานรางน้ําฝน รั้ว ประตู หนาตาง ฯลฯ 
ที่ชํารุดระหวางปี
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 
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ค่าวัสดุ รวม 615,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา 
ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ หมึกผงถายเอกสาร ตรายาง 
เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว 
กาว ซองเอกสาร คลิป ไมบรรทัด น้ําหมึกปรินท สมุดประวัติ
ขาราชการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563                

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,400 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผาคลุมโตะสําเร็จรูป สําหรับโตะ
หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนดู
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
   /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
   /ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน
ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย แบตเตอรี่ ยางรถยนต 
น้ํามันเบรก เพลา น้ํากลั่น เบรก ครัช พวงมาลัย หมอน้ํา 
หัวเทียน  กระจกมองรถยนต และวัสดุยานพาหนะและขนสง
อื่นๆ ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง รถกูชีพ รถดับเพลิง 
รถจักรยานยนต 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช
ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู
เชน แกสหุงตม น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันจารบี ถาน น้ํามันกาด และอื่นๆ ฯลฯ 
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แป้นพิมพ 
เมาส แผนหรือจาน บันทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป 
โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ  
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา ไฟฟ้า 
ตระแกรงกันสวะ หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ         
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 77,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

      -เพื่อจายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน
คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคา
สื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียว
ฯลฯ เป็นตน และรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
   เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 27,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่จัดทําเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนดู ประกอบดวย คาเชาพื้นที่ Hosting  
คาตออายุโดเมนเนม  คาดูแลระบบ อัพเดรดขอมูล คากําจัด
ไวรัส และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท
         -เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เก็บขอมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใชสําหรับการ รับ-สง จัดเก็บ งาน-
สารบรรณ อิเล็กทรอนิกสขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู
รวมกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกน
และการสืบคนหนังสือราชการยอนหลังขององคการสวนตําบล
ดอนดู จํานวน 7,000 บาท    
          -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
   เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 1,049,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 949,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 11,600 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน หลังสวิง 
ปรับสูงต่ําโชคแกส ขาไฟเบอร ขาอลูมิเนียม ที่นั่งและพนักพิง
หุมหนังพีวีซี จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,900 บาท รวมเป็นเงิน
11,600 บาท (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีรมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงกําหนดราคาตามทองถิ่น)   
         -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/1989 ลงวันที่ 22 
   มิถุนายน 2552 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 
   ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
   (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้หนวยงานใชในการปฏิบัติงาน
   ซึ่งไมใชการดําเนินการจัดการบริการสาธารณะและกิจกรรม
   สาธารณะ จึงไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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โตะพับพลาสติกไฟเบอรสีขาว จํานวน 14,400 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับพลาสติกไฟเบอรสีขาว 
ขาเหล็กพับเก็บได ขนาดไมนอยกวา 75*180*75 ซม. 
จํานวน 6 ตัวๆ ละ 2,400 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท 
(เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึง
กําหนดตามราคาทองถิ่น)
          -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/1989 ลงวันที่ 22
   มิถุนายน 2552 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
   2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
   (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้ หนวยงานใชในการปฏิบัติงาน
   ซึ่งไมใชการดําเนินการจัดทําการบริการสาธารณะและ
   กิจกรรมสาธารณะ จึงไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

จํานวน 850,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เป็นกระบะสําเร็จรูป
-หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
-เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
-ราคารวมภาษีสรรพสามิต
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.อางอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
   งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
   ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
4.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 26 
   ลําดับที่ 1

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย
กวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย
นอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา
1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ
Bluetooth 
          -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.อางอิงตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
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   การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
   ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
   2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้ หนวยงานใชในการปฏิบัติ
   งานซึ่งไมใชการดําเนินการจัดทําการบริการสาธารณะและ
   กิจกรรมสาธารณะ จึงไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) 
ราคา 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200
dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที (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 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได 
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         -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.อางอิงตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
   การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
   ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
   2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้ หนวยงานใชในการปฏิบัติ
   งานซึ่งไมใชการดําเนินการจัดทําการบริการสาธารณะและ
   กิจกรรมสาธารณะ จึงไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมแซมกลาง) เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยน
ถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหม
ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
         -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงหรือปรับปรุงที่ทําการสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอเติมหรือดัดแปลงหรือปรับปรุง
ที่ทําการสํานักงาน ประตู กําแพง ปรับปรุงภูมิทัศบริเวณ
สํานักงาน ฯลฯ  
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 
4.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 13 ลําดับ 12
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑและบุคลากรสนับสนุนศูนยปฏิบัติการ
และศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

จํานวน 25,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑและบุคลากร สนับสนุนศูนยปฏิบัติการและศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อดําเนินการของหนวยงานราชการสวน
ทองถิ่นใหมีความคลองตัว รวดเร็ว โดยตั้งงบประมาณอุดหนุน
ใหกับองคการบริหารสวนตําบลหนองไผลอม เป็นผูดําเนินการ
ตามที่อําเภอหนองสองหองมอบหมาย
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้    
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) 
   พ.ศ.2563
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 167
   ลําดับที่ 8
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ตาม "โครงการจัดกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันสําคัญของชาติ" เพื่อแสดง
ออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย สรางความ
สมานฉันท ความสามัคคี รวมไปถึงการปลูกฝังความมี
จิตสาธารณะของประชาชนในพื้นที่
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) 
   พ.ศ.2563
2.หนังสืออําเภอหนองสองหอง ที่ ขก 1018/1654 ลงวันที่ 6 
   มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความรวมมือตั้งงบประมาณอุดหนุน
   ที่ทําการปกครองอําเภอหนองสองหอง ประจําปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2566
3.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 21 ลําดับที่ 2
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โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อแกไขปัญหา
ผูป่วยที่มีอาการทางจิตเนื่องจากการใชสารเสพติด ในพื้นที่นํารอง
ตําบลหนองเม็กและตําบลดอนดู

จํานวน 15,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ตามโครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อแกไขปัญหาผูป่วยที่มี
อาการทางจิตเนื่องจากการใชสารเสพติด ในพื้นที่นํารอง
ตําบลหนองเม็กและตําบลดอนดู
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) 
   พ.ศ.2563
2.หนังสืออําเภอหนองสองหอง ที่ ขก 1018/2140 ลงวันที่  21
   กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอความรวมมือตั้งงบประมาณอุดหนุน
   ที่ทําการปกครองอําเภอหนองสองหอง ประจําปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2566
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5270
   ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
4.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 19 ลําดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 762,700 บาท
งบบุคลากร รวม 717,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 717,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 429,200 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก 
  1. ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2542 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
   0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 288,500 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก  
   1. ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
       (พนักงานจางตามภารกิจ)
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
   0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบล จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําเวที
ประชาคมระดับหมูบาน,ระดับตําบลในการจัดทําแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถิ่น และกิจกรรมสนับสนุน การจัดทําประชุม
ประชาคมแผนชุมชนการพัฒนาผูนําชุมชนสรางเครือขาย
องคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวมทั้ง
การคัดเลือกหรือการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา โดยมีคา
ใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและ
   ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล 
   พ.ศ.2562
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 
   มีนาคม 2553
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 138
   ลําดับที่ 16
7.ปรากฏในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ.2566-2570)
   หนา 69 ลําดับที่ 31
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,390,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,463,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,463,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,734,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบล ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง
    2. ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี
    3. ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได  
    4. ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ
    5. ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี      
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
   ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) จํานวน 12 เดือน (กองคลัง)
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
   ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานคลัง 
ระดับตน(ผอ.กองคลัง) ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน 
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
   0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 619,200 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
                  (พนักงานจางตามภารกิจ)
    2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
                   (พนักงานจางตามภารกิจ)
    3. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
                   (พนักงานจางตามภารกิจ)
    4. ตําแหนง  คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
   0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 44,500 บาท

       -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12เดือน 
ไดแก
    1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
       (พนักงานจางตามภารกิจ)
    2. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
        (พนักงานจางตามภารกิจ)
    3. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
        (พนักงานจางตามภารกิจ)    
    4. ตําแหนง  คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
       -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
  พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
   0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 921,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

       -เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557   
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
   ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําปีแก
   พนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ.2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 
   ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น 
ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตอง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นผลัดหรือ
กะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย 
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 451,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการถายเอกสารเขาปกเย็บเลม จํานวน 5,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการถายเอกสาร
เขาปกเย็บเลมเอกสารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
ที่มีความจําเป็นในการปฏิบัติงาน 
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
   ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี (กองคลัง) จํานวน 96,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดานการ
เงินและบัญชี (กองคลัง) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ
หมาย ในอัตราคาจางเหมาเดือนละ 8,000 บาท
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
   4045 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําสปอต
ประชาสัมพันธการจัดทําภาษี โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย
คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายสปอตประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษี และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
  -เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินการตาม
   พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
   ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 808.3/ว 0107 
   ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522
   ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
7.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 25
   ลําดับที่ 6
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โครงการจัดทําสปอตประชาสัมพันธการเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รับรูขาวสารและรับทราบถึงความตองการระหวางเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานและประชาชาชน โดยมีคาใชจายประกอบไป
ดวย คาป้ายโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณตางๆ  
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของกับโครงการ
      -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
   การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2564
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   หนา 164 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 5/9/2565  12:40:07 หนา : 51/151



โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและการจัดทําฐาน
ขอมูลในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนดู โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาจางเหมาการจัดทํา
และปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
      -เป็นไปตามรพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
   ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตาม
   พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3.หนังสือกระทรวงมหาด ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11
   สิงหาคม 2558
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 
   ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
   ฉบับเพิ่มเติม เปลียนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 20 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่อง
ใชสํานักงาน ครุภัณฑประเภทตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตูโตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร
 ฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ        
      -เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
   ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา 
ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ หมึกผงถายเอกสาร ตรายาง 
เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว 
กาว ซองเอกสาร คลิป ไมบรรทัด น้ําหมึกปรินท สมุดประวัติ
ขาราชการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563      
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน หมอ 
กระทะ มีด กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง 
ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ถวยชาม 
ชอนสอม กระจกเงา หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก-
น้ําแข็ง ถังแกส เตาถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อาง-
ลางจาน ถุงน้ํา ผาปูโตะ ฯลฯ เป็นตน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง แป้นพิมพ 
เมาส แผนหรือจาน บันทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป 
โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ  
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลดอนดู และสวนราชการอื่นที่อยูในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกันตามใบแจงหนี้ เชน คาบริการ คาภาษี 
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู  
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
   เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงานในที่
สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู               
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
   เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน 
คาโทรศัพทเลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท 
คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นตน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
   เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติคาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
   เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
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งบลงทุน รวม 5,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,800 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน หลังสวิง ปรับสูงต่ํา
โชคแกส ขาไฟเบอร ขาอลูมิเนียม ที่นั่งและพนักพิงหุมหนัง
พีวีซี จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,900 บาท รวมเป็นเงิน 5,800 บาท 
(เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีรมาตรฐานครุภัณฑ จึง
กําหนดราคาตามทองถิ่น)   
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/1989 ลงวันที่ 22 
   มิถุนายน 2552 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 
   ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้
   หนวยงานใชในการปฏิบัติงานซึ่งไมใชการดําเนินการจัด
   ทําการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ จึงไมปรากฏ
   ในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 504,180 บาท
งบบุคลากร รวม 429,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 429,180 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 429,180 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
ไดแก 
  1. ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
   สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 
   พ.ศ.2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
   12 ตุลาคม 2559 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,572,040 บาท

งบบุคลากร รวม 461,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 461,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 296,760 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1อัตรา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน 
ไดแก
    1.ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,680 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1.ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
       สาธารณภัย (พนักงานจางตามภารกิจ)
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
   0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,600 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน 
ไดแก
    1. ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
        สาธารณภัย (พนักงานจางตามภารกิจ)
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
   0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,111,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) กรณีองคกรปกครองสนทองถิ่นมีคําสั่งใช
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดําเนินการตาม
ภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความ
สงบเรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย เชน การป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนในการวมปฏิบัติหนาที่ เพื่อชวยเหลือ
และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตําตรวจและฝ่าย
ปกครอง ในการอํานวยความสะดวกดานการเดินทางใหแก
ประชาชนในชวงเทศาลปีใหม สงกรานต งานบุญประเพณี 
และเทศกาลงานสําคัญๆ เป็นตนฯลฯ 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้          
1.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวาดวย
   คาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
   ภัย พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
   ทองถิ่น พ.ศ.2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 
   ลงวันที่ 26 ธันวาคม 22560 
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
   สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
   พ.ศ.2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
   12 ตุลาคม 2559 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 918,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 648,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาผูปฏิบัติงานดานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดับเพลิง การป้อง
กันและระงับอัคคีภัย และงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย รวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษยกอใหเกิด
ขึ้นและสาธารณภัยอื่นๆ เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว 
ตลอดจนภัยอื่นๆ รวมทั้งภัยทางถนน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตามผูวาจางมอบหมาย
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
   4045 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล (ตั้งจุดตรวจ) จํานวน 70,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลสงกรานต
เทศกาลปีใหม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามนโนบายของ
รัฐ โดยมีคาใชจายประกอบไปดวยคาป้ายโครงการ ป้ายแจง
เตือน ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุเครื่องดื่มบริโภคเพื่อบริการ
ประชาชน คาวัสดุอุปกรณในการตั้งดานตรวจ คาเชาเตนท 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นตาม โครงการ    
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.4/ว 
   4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0180.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0810.4/ว 4025 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2563
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564  
8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
9.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 153
   ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ
คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับ
โครงการ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 
   0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
3.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 159
   ลําดับที่ 10
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 150,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาใชจายในการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม วัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสั่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ 
คาป้ายโครงการ คาตัดชุดฝึก อปพร. และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็น และเกี่ยวของกับโครงการ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครป้อง
   กันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 155 
   ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน มีดตัดตนไม
จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนระหวางแถว ผาใบหรือ
ผาพลาสติก เชือก หัวกระโหลกดูดน้ํา ฯลฯ เป็นตน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563     

วัสดุจราจร จํานวน 5,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร 
ป้ายเตือน ป้ายหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโคงมน 
ไฟแวบ กระปองไฟ ฯลฯ 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563     

วันที่พิมพ : 5/9/2565  12:40:07 หนา : 67/151



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,572,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,329,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,329,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,084,200 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ
ที่จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบล ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา
    2. ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา
    3. ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของนักบริหาร
งานการศึกษา ระดับตน (ผอ.กองการศึกษาฯ)ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
ไดแก
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 203,600 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1. ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
       (พนักงานจางตามภารกิจ)
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

      -เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
   ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
   ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
   ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่
ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตอง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตอง
ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้น
ผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทน
ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ดวย 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครองสวนทองถิ่น
   พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานสวนตําบล
และ พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือ
เครื่องใชสํานักงาน  ครุภัณฑประเภทตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
ตู โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (กองการศึกษา)  
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ หมึกผงถาย-
เอกสาร ตรายาง เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว กาว ซองเอกสาร คลิป ไมบรรทัด 
น้ําหมึกปรินท สมุดประวัติ ขาราชการ พวงมาลัย พวงมาลา 
พานพุม กรวยดอกไม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ        
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้       
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณและอะไหล เชน ผงหมึก
ตลับผงหมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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งบลงทุน รวม 12,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,900 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต ขนาดไมนอยกวา 118*40*88 ซม.(กวาง*ลึก*สูง) 
สามารถปรับชั้นวางได จํานวน 1 หลังๆ ละ 4,900 บาท
(เป็นครุภัณฑที่ไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึง
กําหนดราคาตามทองถิ่น) 
       -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/1989 ลงวันที่ 22 
   มิถุนายน 2552 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 
   ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้
   หนวยงานใชในการปฏิบัติงานซึ่งไมใชการดําเนินการจัด
   ทําการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ จึงไมปรากฏ
   ในแผนพัฒนาทองถิ่น)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) 
ราคา 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200
dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที (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 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได 
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      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.อางอิงตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
   การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
   ธันวาคม 2564ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
   2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้ หนวยงานใชในการปฏิบัติ
   งานซึ่งไมใชการดําเนินการจัดทําการบริการสาธารณะและ
   กิจกรรมสาธารณะ จึงไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,901,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,740,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,740,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 568,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปี ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 
3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1. ตําแหนง  ครู ค.ศ.2  (ครูชํานาญการ)
    2. ตําแหนง  ครูผูชวย
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะประจําตําแหนงครูชํานาญการ 
จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน 
   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
   พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
   ตําบล พ.ศ.2562  
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 276 ลงวันที่ 
   21 มกราคม 2554

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,067,500 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 6 อัตรา และพนักงานจาง
ทั่วไป 1 อัตรา  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน (กองการศึกษา)
       1. ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามารกิจ)   
จํานวน 6 อัตรา
       2. ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป) 
จํานวน 1 อัตรา
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 62,700 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1. ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามารกิจ)
จํานวน 6 อัตรา
    2. ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,795,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
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ค่าใช้สอย รวม 1,414,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแมบานรักษาทําความสะอาดในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 288,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแมบานรักษาทําความสะอาด
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู 
จํานวน 3 อัตรา โดยปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองแวงยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู โดยปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 
ชั่วโมง/วัน สัปดาหละไมนอยกวา 6 วัน และปฏิบัติงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายในวันเวลาราชการ  
ในอัตราคาจางเหมาเดือนละ 8,000 บาท  
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานสวนตําบล
และ พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง (กองการศึกษา)
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตําบล
ดอนดู โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเชาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของใน
การจัดงาน 
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
   การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา
   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2564
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   หนา 110 ลําดับที่ 5
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โครงการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต จํานวน 3,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประกวด
คําขวัญตอตานการทุจริต โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย  
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวของในการโครงการ 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 14 ลําดับที่ 1
3.ปรากฏในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ.2560-2570)
   หนา 33 ลําดับที่ 13

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 873,200 บาท
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       -โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
จายเป็นคาใชจาย ดังนี้
  (1) เพื่อจายเป็นคาสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 3 ศูนย 
จํานวนทั้งหมด 92 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี รวมเป็น 156,400 
บาท
  (2) เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาหนังสือเรียนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 3 ศูนย จํานวนทั้งหมด 92
คนๆ ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 18,400 บาท 
  (3) เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 3 ศูนย จํานวนทั้งหมด
92 คนๆ ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 18,400
 บาท                            
  (4) เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 3 ศูนย จํานวนทั้งหมด 
92 คนๆ ละ 300 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 27,600 บาท
  (5) เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 3 ศูนย จํานวน
ทั้งหมด 92 คนๆ ละ 430 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 39,560 บาท
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2562 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3925 
   ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
4.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 115
   ลําดับที่ 13 

  (6) คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 9,000 บาท 
            -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการอื่นๆ สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนยๆ ละ 3,000 บาท เชน คาจางเหมา
บริการดูดสิ่งปฏิกูล หรือคาจางเหมาบริการที่มีความจําเป็น
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ตามอํานาจหนาที่  
  (7) คาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6,000 บาท  
          
            -เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานกุดหวา, บานดอนดู และบานหนองแวงยาว จํานวน
3 ศูนยๆ ละ 2,000 บาท  
  (8) คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท
            -เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณียคาเชาตูไปรษณีย คาธรรม-
เนียมการโอนเงินในระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ก
ทรอนิกส (GFMIS) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 
ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา 
  (9) คาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 45,000 บาท
            -เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา จํานวน 3 ศูนย ๆ 
ละ 15,000  บาท
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
   เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

  (10) คาวัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
15,000 บาท
            -เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน หมอ กระทะ
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายา  ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน 
ปลอกหมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน 
กระโถน กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาปูโตะ 
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ฯลฯ เป็นตน  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนยๆ ละ 
5,000 บาท ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
กุดหวา 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563      

  (11) คาวัสดุสํานักงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
30,000 บาท
            -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ 
ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ หมึกผงถายเอกสาร 
ตรายาง เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ น้ํายาลบคําผิด 
เทปกาว กาว ซองเอกสาร คลิป ไมบรรทัด น้ําหมึกปรินท 
สมุดประวัติ ขาราชการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย-
ดอกไม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนยๆ ละ 10,000 บาท
ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานดอนดู และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา 
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
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   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563               

  (12) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 473,340 
บาท
           - เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย จํานวนทั้งหมด 92 คน ในอัตรามื้อละ
21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน  ใหแก 
          1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงยาว  
          2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดหวา 
          3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนดู
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2562 
3.หนังสือกกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816/ว 
   5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1905 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 113
   ลําดับที่ 10 
  
  (13) โครงการจัดกิจกรรมแมลูกผูกพัน วันแมแหงชาติ
จํานวน 15,000 บาท
            -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมแมลูก
ผูกพันธ วันแมแหงชาติสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู จํานวน 3 ศูนย โดยมีคาใช
จายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาอาหารวาง  คาเชาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คา
ใชจายในการประกวดหรือแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของในการจัดงาน  
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      -เป็นไปตามตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564  
4.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 114 
   ลําดับที่ 11

  (14) โครงการจัดซื้อชุดยาสามัญประจําบาน จํานวน 1,500 
บาท         
           -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดซื้อชุดยาสามัญ
ประจําบาน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนดู จํานวน 3 ศูนย โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย 
คาจัดซื้อยาสามัญประจําบาน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของกับโครงการ 
            -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2562 
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 123 
   ลําดับที่ 9 

  (15) โครงการสงเสริมความสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ชุมชน จํานวน 15,000 บาท
            -เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมความ
สัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบ
ไปดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
คาประกาศนียบัตร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของกับโครงการ 
      -เป็นไปตามระเบีนย หนังสือสั่งการ ดังนี้                    
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน
   ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   พ.ศ.2562 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
3.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 109
   ลําดับที่ 2  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน ซอมแซม ฝ้า เพดาน ประตู
รั้ว ตู หนาตาง รางระบายน้ํา สุขภัณฑหองน้ํา หองเรียน หอง
ครัวเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน ครุภัณฑประเภทตางๆ ฯลฯ 
เป็นตน ที่ชํารุดระหวางปี
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 1,356,160 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,356,160 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 7 
โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย รวมเด็ก
นักเรียนจํานวนทั้งหมด 652 คน ในอัตราคนละ 8 บาทตอคน 
จํานวน 260 วัน
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
   3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
3.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 111
   ลําดับที่ 6 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

      -เพื่อจายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน 
คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ
สื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ตสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนดู ทั้ง 3 ศูนย รวมถึงอินเตอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียว ฯลฯ เป็นตน และรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ  
      -เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
   เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
   เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
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งบลงทุน รวม 13,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค จํานวน 6,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค จํานวน 2 
หลังๆ ละ 3,000 บาท ขนาดไมนอยกวา 80x30x150 ซม. 
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑจึงกําหนดราคาตามทองถิ่น)   
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/1989 ลงวันที่ 22 
   มิถุนายน 2552 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 
   ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้
   หนวยงานใชในการปฏิบัติงานซึ่งไมใชการดําเนินการจัด
   ทําการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ จึงไมปรากฏ
   ในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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คาจัดซื้อพัดลม จํานวน 7,600 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,900 บาท รวมเป็นเงิน 7,600 บาท
เป็นพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว ไดรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) ปรับแรงลมได 3 ระดับ มีระบบ 
THERMO FUSE มีประหยัดไฟเบอร 5 รับประกันมอเตอร
ไมนอยกวา 1 ปี (เป็นครุภัณฑไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงกําหนดราคาตามทองตลาด)
         เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/1989 
   ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
   2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
4.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   แบบ ผ.03 หนา 232 ลําดับที่ 19 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 2,352,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลาง
วันใหแกโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จํานวน 7 โรงเรียน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลดอนดู จํานวนทั้งหมด 560 คน ในอัตรามื้อละ 21 บาท
ตอคน จํานวน  200 วัน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
   4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
4.หนังสือกกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816/ว 
   5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
5.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
   หนา 113 ลําดับที่ 10  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,082,680 บาท

งบบุคลากร รวม 529,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 529,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 324,420 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให
แกพนักงานสวนตําบล ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก                    
    1. ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 204,960 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
และพนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน12 เดือน ไดแก          
    1. ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข      
        (พนักงานจางตามภารกิจ)    
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,268,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราช
   การสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 
   พ.ศ.2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
   12 ตุลาคม 2559 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565

ค่าใช้สอย รวม 1,100,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ หรือป้ายอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้ายโฆษณาและ
ป้ายประชาสัมพันธ หรือป้ายอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่และ
ตามความจําเป็นขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู 
หรือตามหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาจางเหมาบริการ เพื่อสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย
ฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 723,600 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เพื่อสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนดู (กูชีพ-กูภัย) ที่ใหบริการ
ผูป่วยในเขตขององคการบริหารสวนตําบลและพื้นที่ใกล
เคียง
      -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลัก
   เกณฑการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการ
   ระบบการแพทยฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ.2553
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
   มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826
   ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5
   /ว 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/
   ว 2103 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 
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คาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวน สุนัข/แมว จํานวน 7,200 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวน สุนัข
/แมว เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวน
สุนัข/แมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/
แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง
ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายใน เดือน
มิถุนายน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทราวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
   สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยงืนอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
    2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
   1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
   4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
   0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคติดตอและควบคุมโรคอุบัติใหม จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรค
ติดตอและควบคุมโรคอุบัติใหม เชน การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือการดําเนินการป้องกันเหตุที่
จะเกิดตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ.2558 ฯลฯ เป็นตน โดยมีคา
ใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมมานาคุณ-
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
คาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการดําเนินโครงการ และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ    
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
   การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา 
   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2120
   ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/
   ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
7.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   หนา 16  ลําดับที่ 126

วันที่พิมพ : 5/9/2565  12:40:07 หนา : 96/151



โครงการฝึกอบรมใหความรูและฟื้นฟูผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ใหความรูและฟื้นฟูผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน โดยมีคาใช
จายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมมานาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับ
โครงการ    
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและการเขา
   รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
3.ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 
   ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
4.หนังสือกระทรงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 
   17 กันยายน 2553 
5.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 127
   ลําดับที่ 18

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตําบลดอนดู จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เฝ้าระวังคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตําบลดอนดู โดย
มีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของกับโครงการ    
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรงมหาดไทย วาดวยการฝึกอบรมและการเขา
   รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 124
   ลําดับที่ 11
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงค
ป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก โดยมีคาใชจายประกอบไป
ดวย คาจางเหมาบริการฉีดพน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจัดซื้อ
ทรายจํากัดลูกน้ํา คาป้ายประสัมพันธ คาป้ายโครงการและ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
3.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 120
   ลําดับที่ 3

โครงการลดขยะ ลดโรค ใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการลดขยะ 
ลดโรค ใสใจสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย
คาป้ายโครงการ คาสมมานาคุณวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
   เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรงมหาดไทย วาดวยการฝึกอบรมและการ
   เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   หนา 127 ลําดับที่ 17
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โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลดอนดู

จํานวน 150,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลดอนดู 
โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมมานา
คุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
เครื่องเสียง เตนท คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุที่จําเป็นในการจัดโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ                 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
   อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
   พ.ศ.2557 
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 15 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน ศดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี เชน คาวัคซีน คา
ไซริง คาเข็มฉีดยา กระติกน้ําแข็ง ถุงมือ คาจางเหมาบริการฉีด 
คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเป็นกับโครงการ
      -เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทราวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
   สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยงืนอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
    2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
   1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
   4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
   0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
   0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   หนาที่ 122   ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 120,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
เพื่อใชในการป้องกัน รักษา และควบคุมโรค ประเภทตางๆ 
เชน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดน้ําฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร 
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําสี ผาพันแผล เวชภัณฑ
แอลกอฮอล เคมีภัณฑออกซิเจน น้ํายาเคมีกําจัดยุงและ
แมลง น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท คลอรีน สารสม สายยาง
ลูกยาง ถุงมือ น้ํายาพนหมอกควัน ควันกําจัดยุง หนากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
เป็นตน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

งบลงทุน รวม 24,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว )
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม
นอย กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 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 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.อางอิงตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
   การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
   ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว
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   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
   2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้ หนวยงานใชในการปฏิบัติ
   งานซึ่งไมใชการดําเนินการจัดทําการบริการสาธารณะและ
   กิจกรรมสาธารณะ จึงไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200
dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 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 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
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1.อางอิงตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
   การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
   ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
   2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้ หนวยงานใชในการปฏิบัติ
   งานซึ่งไมใชการดําเนินการจัดทําการบริการสาธารณะและ
   กิจกรรมสาธารณะ จึงไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

จํานวน 20,000 บาท

               -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครอง
จังหวัดขอนแกน ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด ประจําปี 2566 โดยที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน
(กลุมงานความมั่นคง)/ศอ.ปส.จ.ขก.
               ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
   ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
   ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
   ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
   ว 4750 ลงันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
   ว 5270 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
7.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   หนา 156 ลําดับที่ 7
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 
12 หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท เพื่อดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/
   ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
3.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
   หนาที่ 128 ลําดับที่ 19
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดขอนแกน ในการใหความชวยเหลือผูประสบ
ภัยพิบัติ  ผูยากไร  ผูดอยโอกาส ในสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่   
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
   ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
   ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
   ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
   ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563               
6. เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
    หนาที่ 130 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 540,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 540,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 540,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ํา 
บานหนองไผนอย หมูที่ 4 ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 300,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานกอสรางขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ํา บานหนองไผนอย หมูที่ 4 ใหกับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง จํานวน 300,000 บาท
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 92
   ลําดับที่ 4
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานกุดหวา
หมูที่ 9 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานกุดหวา หมูที่ 9 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 107
   ลําดับที่ 33
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานดอนดู
หมูที่ 5 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานดอนดู หมูที่ 5 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 105 
   ลําดับที่ 29
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานดอนดูเหนือ
หมูที่ 12 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานดอนดูเหนือ หมูที่ 12 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 108
   ลําดับที่ 36
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานโนนทอน
หมูที่ 3 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานโนนทอน หมูที่ 3 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 104 
   ลําดับที่ 27
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานโนนสะอาด
หมูที่ 6 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 105 
   ลําดับที่ 30
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานป่าหวาย
หมูที่ 11 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานป่าหวาย หมูที่ 11 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 108
   ลําดับที่ 35
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหนองบัวลอง
หมูที่ 8 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานหนองบัวลอง หมูที่ 8 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 106
   ลําดับที่ 32 
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหนองไผนอย
หมูที่ 4 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานหนองไผนอย หมูที่ 4 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 104
   ลําดับที่ 28
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหนองแวงยาว 
หมูที่ 1 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานหนองแวงยาว หมูที่ 1 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 103
   ลําดับที่ 25

วันที่พิมพ : 5/9/2565  12:40:07 หนา : 118/151



อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหนองแสง
หมูที่ 2 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานหนองแสง หมูที่ 2 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 103
   ลําดับที่ 26
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหวยตะกั่ว
หมูที่ 10 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานหวยตะกั่ว หมูที่ 10 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 107 
   ลําดับที่ 34
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อุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บานหัวหนองแวง
หมูที่ 7 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนองสองหอง

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บานหัวหนองแวง หมูที่ 7 ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองหอง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 
   ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 
   15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 
   ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
6.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนา 106 
   ลําดับที่ 31

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 736,260 บาท

งบบุคลากร รวม 616,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 616,260 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,060 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให
แกพนักงานสวนตําบล ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1. ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
  138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 220,200 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1. ตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
       (พนักงานจางตามภารกิจ)
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
  พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาใหแกบุตร
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชุมชนยั่งยืน หมูบานปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชนยั่งยืน
หมูบานปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย
คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณในการอบรม และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 163
   ลําดับที่ 14             

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว โดยมีคาใชจาย
ประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
อุปกรณในการอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของกับโครงการ 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
   ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
   ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   หนา 135 ลําดับที่ 10           

วันที่พิมพ : 5/9/2565  12:40:07 หนา : 123/151



โครงการเยาวชนตนกลาตานภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนตน
กลาตานยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบไปดวย คาป้าย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณในการอบรม และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 122
   ลําดับที่ 8         

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใช
จายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ
ในการอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครง
การ 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 17 ลําดับที่ 1
3.ปรากฏในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
   หนา 20 ลําดับ 6        
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โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลดอนดู จํานวน 20,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางภูมิ
คุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลดอนดู โดยมีคาใช
จายประกอบไปดวย คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ
ในการอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครง
การ 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 122
    ลําดับที่ 8

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด "ดอนดูเกมส" จํานวน 150,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด "ดอนดูเกมส" เพื่อสรางความปรองดองสมาน
ฉันทและการมีสวนรวมของเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ดอนดู ใหหางไกลจากยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดการแขงขันกีฬา และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 143 
   ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล
ลูกตะกรอ ลูกวอลเลยบอล ตาขายกีฬาตะกรอ ตาขายวอลเลย-
บอล ฯลฯ เป็นตน 
      -เป็นตามหนังสือ สั่งการดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี 
พระราชพิธี วันสําคัญของชาติ และประเพณีตางๆ คาจัดงาน 
กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสตางๆ และงานพิธีการทางพุทธศาสนา เชน การจัด
ซื้อเครื่องสักการะเครื่องทองนอย กระถางธูป เชิงเทียน แจกัน
คาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา พานพุม 
เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑเทศ ผาแพร ธงชาติ ป้าย
สัญลักษณตางๆ พระบรมฉายาลักษณวัสดุอุปกรณ เครื่อง
อุปโภคบริโภค ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดงานตางๆ ฯลฯ เป็นตน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ จํานวน 150,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญกุม
ขาวใหญ เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 
เชน คาจางเหมาจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง คาจัดทํา
ปราสาทขาว คาจางเหมารถ คาประดับตกแตง คาอาหาร-
กลางวัน อาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องเสียง คาป้าย 
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ และจําเป็นกับโครงการ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
   แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 
   กันยายน 2561
4.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 145 
   ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม จํานวน 30,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญทอดเทียนโฮม โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
   การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
   สวนทองถิ่น พ.ศ.2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่
   28 กันยายน 2561
4.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
   หนาที่ 144  ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 7,051,265 บาท

งบบุคลากร รวม 1,237,750 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,237,750 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 747,750 บาท

         -เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง
    2. ตําแหนง  นายชางโยธา
    3. ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2542 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล ฯลฯ ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 12 เดือน 
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2542 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท  0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง
ระดับตน (ผอ.กองชาง) ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง3 ปี 
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน  
        -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2542 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท  0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 378,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3ปี 
โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1. ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา  
       (พนักงานจางตามภารกิจ)
    2. ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า (พนักงานจางตามภารกิจ)
    3. ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
       -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2542 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท  0809.2/ว 
   138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน12 เดือน
ไดแก
    1. ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา (พนักงานจางตามภารกิจ)
    2. ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟ้า (พนักงานจางตามภารกิจ)
    3. ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2542 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
   0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,377,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง
                -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
งานพัสดุภาครัฐ อาทิ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง 
จํานวน 160,000 บาท 
      ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
   ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
   0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
   เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
   คณะกรรมการ)

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี (โบนัส)สําหรับพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่
                -เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2557 จํานวน 40,000 บาท   
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
   ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
   เงินประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
   ว 3072  ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่
ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตอง
ปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตอง
ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้น
ผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทน
ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ดวย 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ. 2559  

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
   สวนทองถิ่นพ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
   พ.ศ.2562
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 
   ลงวันที่  25 มกราคม 2550
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 
   ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 
4.หนังสือกระทรวงมหาด ไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
   ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
   เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
   ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก
บุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 832,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ กิจกรรมตางๆ ตามอํานาจหนาที่ และตามความ
จําเป็น
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการกิจกรรมตางๆ 
ตามอํานาจหนาที่ และตามความจําเป็นขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนดู เชน จางเหมาบริหารในการจัดทําป้ายโฆษณาและ
ป้ายประชาสัมพันธ ตามหนังสือสั่งการ และตามงานรัฐพิธี 
งานประเพณี ขององคการบริหารสวนตําบลดอนดู ฯลฯ
เป็นตน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1627 
   ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองชาง) จํานวน 96,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติ
งานขั้นตนเกี่ยวกับงานชางสํารวจภายใตการกํากับตรวจสอบ
โดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง ตามแบบ และตามแนวทางปฏิบัติที่
มีอยูอยางกวางๆ งานบริการและตอนรับผูมาติดตอราชการ
กองชางตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ
มอบหมาย ในวันเวลาราชการ โดยไดรับคาจางในอัตราคาจาง
เหมาเดือนละ 8,000 บาท         
         -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 80,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
เชน คาจางออกแบบ คารับรองแบบ และคาจางควบคุมงาน 
งานกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนดู
และที่เกี่ยวกับกิจการอํานาจหนาที่ ฯลฯ เป็นตน         
        -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 
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คาจางเหมาบริการผูชวยปฏิบัติงานกองชาง
(ปฏิบัติงาดานระบบไฟฟ้า)

จํานวน 96,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยปฏิบัติงาน
กองชาง (ปฏิบัติงานดานระบบไฟฟ้า) เพื่อปฏิบัติงาน
ขั้นตนเกี่ยวกับงานซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โคมไฟฟ้า
สาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนดู ดูแลวัสดุ
อุปกรณไฟฟ้าใหพรอมใชงานไดทันที ดูแลระบบไฟฟ้าและ
เครื่องเมือเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่ที่ชํารุดเสื่อม
สภาพใหใชงานไดตามปกติ งานบริการและตอนรับผูมา
ติดตอราชการกองชางและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตาม
ที่ไดรับมอบหมาย ในวันเวลาราชการ โดยไดรับคาจางใน
อัตราคาจางเหมาเดือนละ 8,000 บาท                  
         -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่
   27 เมษายน 2565 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสําหรับพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
   ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
   เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
   อบรม และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
   พ.ศ.2557
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
   ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
   อบรม และการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
   พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน หองน้ํา หองสวม ฝ้า เพดาน
รางน้ําฝน รั้ว ประตู หนาตาง หรือคาซอมแซมปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนดู หรือทรัพยสิน
ที่อาจชํารุดนอกเหนือจากประเภทที่ตั้งไวในงบประมาณนี้ รวมถึง
การซอมแซมถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนลําเลียงการเกษตร
ภายในตําบลดอนดูเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (กองชาง)
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
   ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่
   22 มีนาคม 2564 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
   ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา 
ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ หมึกผงถายเอกสาร ตรายาง 
เกาอี้พลาสติก พระบรมฉายาลักษณ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว 
กาว ซองเอกสาร คลิป ไมบรรทัด น้ําหมึกปรินท สมุดประวัติ
ขาราชการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563                
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรุงวัสดุ 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ อาทิ เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโคโฟน หัวแรงไฟฟ้า  
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โทรโขง กลองรับสัญญาณ  
ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และ
ชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอน-
เดอเซอร ขาหลอดฟูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือ
เสาอากาศ สํารับวิทยุเครื่องรับโทรทัศฯ จานรับสัญญาณดาว-
เทียม ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ (กองชาง)  
     -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้             
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ อาทิ เชน ไม เหล็ก สี จอบ เสียม เลื่อย อุปกรณกอสราง
เทปวัดระยะ เครื่องมือวัดขนาดเล็ก (ตลับเมตร) สวานมือ 
โถสวม อางลางมือ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย
อิฐ หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ เป็นตน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณและอะไหล เชน ผงหมึก 
ตลับผงหมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดปกติ รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เป็นตน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
   29 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่
   27 เมษายน 2565
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

งบลงทุน รวม 4,436,515 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) 
ราคา 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200
dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที (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 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได 
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         -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.อางอิงตามบัญชีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
   การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
   ธันวาคม 2564ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
   2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  (เนื่องจากครุภัณฑรายการนี้ หนวยงานใชในการปฏิบัติ
   งานซึ่งไมใชการดําเนินการจัดทําการบริการสาธารณะและ
   กิจกรรมสาธารณะ จึงไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,429,015 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานป่าหวาย หมูที่ 11

จํานวน 384,184 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบาน บานป่าหวาย หมูที่ 11 มีรายละเอียดดําเนินงาน
ดังนี้ 
            -จุดที่ 1 ผิวจราจร คสล. กวาง 5 เมตร ระยะทาง 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร 
ขางทางกลบดินตามสภาพ  
           -จุดที่ 2 ผิวจราจร คสล. กวาง 4 เมตร ระยะทาง 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร 
ขางทางกลบดินตามสภาพ 
      พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ
อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการกอสรางตามแบบที่ทาง 
อบต.ดอนดู กําหนด
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 11 ลําดับที่ 9
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานหนองแสง หมูที่ 2

จํานวน 377,348 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานหนองแสง หมูที่ 2 มีรายละเอียดดําเนินงาน
ดังนี้ 
            -ผิวจราจร คสล. กวาง 5 เมตร ระยะทาง 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  650 ตารางเมตร 
ดินขางทางกลบดินตามสภาพ พรอมติดตั้งป้ายโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการ
กอสรางตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 7 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานหวยตะกั่ว หมูที่ 10

จํานวน 377,402 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบาน บานหวยตะกั่ว หมูที่ 10 มีรายละเอียดดําเนิน
งานดังนี้ 
            -ผิวจราจร คสล. กวาง 5 เมตร ระยะทาง 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 650 ตารางเมตร ขาง
ทางกลบดินตามสภาพ พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการ
กอสรางตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 10 ลําดับที่ 8
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานกุดหวา หมูที่ 9

จํานวน 374,766 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบาน บานกุดหวา หมูที่ 9 มีรายละเอียดดําเนินงาน
ดังนี้ 
            -ผิวจราจร คสล. กวาง 4 เมตร ระยะทาง 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 660 ตารางเมตร 
ขางทางกลบดินตามสภาพ พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการ
กอสรางตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 10 ลําดับที่ 7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานโนนทอน หมูที่ 3

จํานวน 375,682 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานโนนทอน หมูที่ 3 มีรายละเอียดดําเนินงาน
ดังนี้ 
            -จุดที่ 1 ผิวจราจร คสล. กวาง 4 เมตร ระยะทาง 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 
ขางทางกลบดินตามสภาพ  
            -จุดที่ 2 ผิวจราจร คสล. กวาง 4 เมตร ระยะทาง 65 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 260 ตารางเมตร
ขางทาง
      พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการกอสรางตามแบบที่ทาง 
อบต.ดอนดู กําหนด
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 8 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานโนนสะอาด หมูที่ 6

จํานวน 375,682 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบาน บานโนนสะอาด หมูที่ 6 มีรายละเอียดดําเนินงาน
ดังนี้ 
            -จุดที่ 1 ผิวจราจร คสล. กวาง 4 เมตร ระยะทาง 127 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 508 ตารางเมตร 
ขางทางกลบดินตามสภาพ  
            -จุดที่ 2 ผิวจราจร คสล. กวาง 4 เมตร ระยะทาง 38 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 152 ตารางเมตร 
ขางทางกลบดินตามสภาพ 
      พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการกอสรางตามแบบที่ทาง 
อบต.ดอนดู กําหนด
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 8 ลําดับที่ 4
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานหนองบัวลอง หมูที่ 8

จํานวน 384,184 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบาน บานหนองบัวลอง หมูที่ 8  มีรายละเอียดดําเนิน
งานดังนี้ 
            -จุดที่ 1 ผิวจราจร คสล. กวาง 5 เมตร ระยะทาง 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  500 ตารางเมตร 
ขางทางกลบดินตามสภาพ  
           -จุดที่ 2 ผิวจราจร คสล. กวาง 4 เมตร ระยะทาง 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร 
ขางทางกลบดินตามสภาพ 
      พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธโครงการ
อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการกอสรางตามแบบที่ทาง 
อบต.ดอนดู กําหนด
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 9 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานหนองแวงยาว หมูที่ 1

จํานวน 393,488 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานหนองแวงยาว หมูที่ 1 มีรายละเอียด
ดําเนินงานดังนี้ 
            -จุดที่ 1 ผิวจราจร คสล. กวาง 5 เมตร ระยะทาง 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร
ขางทางกลบดินตามสภาพ  
            -จุดที่ 2 ผิวจราจร คสล. กวาง 3 เมตร ระยะทาง 25 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 75 ตารางเมตร
ดินขางทางกลบดินตามสภาพ 
             พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียดการกอสรางตามแบบ
ที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)   พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 7 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
บานหัวหนองแวง หมูที่ 7

จํานวน 403,932 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บานหัวหนองแวง หมูที่ 7 มีรายละเอียด
ดําเนินงานดังนี้ 
            -ผิวจราจร คสล. กวาง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 720 ตารางเมตร 
ขางทางกลบดินตามสภาพ พรอมติดตั้งป้ายโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียด
การกอสรางตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 9 ลําดับที่ 5
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหอถังสูง 
บานดอนดูเหนือ หมูที่ 12

จํานวน 406,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางระบบประปา
หมูบานหอถังสูง บานดอนดูเหนือ หมูที่ 12 ขนาด 10 
ลูกบาศกเมตร (ถังไฟเบอรกลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จํานวน 4 ลูก) พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียด
การกอสรางตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 12 ลําดับที่ 11

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหอถังสูง บานดอนดู 
หมูที่ 5

จํานวน 406,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาดําเนินการกอสรางระบบประปา
หมูบานหอถังสูง บานดอนดู หมูที่ 5 ขนาด 10 
ลูกบาศกเมตร (ถังไฟเบอรกลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จํานวน 4 ลูก) พรอมติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ อยางละ 1 ป้าย รายละเอียด
การกอสรางตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดู กําหนด
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หนา 12 ลําดับที่ 10
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 170,347 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
(เงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) ใหกับผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ทําสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) ) กับองคการบริหารสวนตําบล
ดอนดูที่ประสบปัญหาขาดสภาพคลองทางการเงินใน
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
      -เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
   0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
   0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
   0808.2/ว 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 190,000 บาท

งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ไดแก
    1.ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเกษตร 
       (พนักงานจางตามภารกิจ)
           -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2542 
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
   0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน เมล็ดพันธุพืช ไมดอกไมประดับ ดิน
ปุย คาแรงงาน คาอาหาร วัสดุเพาะชํา ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว สปริงเกอร เคียว คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ เป็นตน
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไมมีคาและป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูก
ตนไม เผื่อแผนดิน"

จํานวน 100,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไม
มีคาและป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อ
แผนดิน” โดยจายเป็นคาใชจาย ประกอบไปดวยคาป้าย
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาพันธุไม 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของกับโครงการ
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
   การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   พ.ศ.2564
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
   หนา 152 ลําดับที่ 1
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ
กรรมพืชอัน เนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยจายเป็นคาใชจาย 
ประกอบไปดวยคาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ คาพันธุไม พันธุปลา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
กับโครงการ       
      -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
   การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
   และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   พ.ศ.2564 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
   0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24กรกฎาคม 2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
   มท 081.06/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน2562 
4.เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   หนา 152 ลําดับที่ 2 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

186,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,569,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,941,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสํารองจาย 1,445,637

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

482,158

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

400,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

193,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

186,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,569,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,941,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสํารองจาย 1,445,637

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

482,158

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

400,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

193,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,022,080 296,760 1,652,200 324,420 396,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

34,000

เงินประจําตําแหนง 294,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,635,700 160,680 1,271,100 204,960 220,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

116,500 3,600 62,700

เงินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

747,750 8,439,270

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

10,000 44,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 378,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 378,000 180,000 4,050,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000 242,800

เงินวิทยฐานะ 42,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

360,000 130,000 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 10,000

คาเชาบ้าน 108,000 48,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

20,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

80,000 5,000 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาการจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สิน

50,000

คาจ้างเหมาบริการถาย
เอกสารเข้าปกเย็บเลม

5,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี (กอง
คลัง)

96,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 750,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 60,000

คาเชาบ้าน 40,000 244,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

20,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 125,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาการจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สิน

50,000

คาจ้างเหมาบริการถาย
เอกสารเข้าปกเย็บเลม

5,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี (กอง
คลัง)

96,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต์
(รถยนต์สวนกลาง)

108,000

คาจ้างเหมาบริการแม
บ้านรักษาทําความ
สะอาดที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดู

102,000

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย ดูแล
รักษาต้นไม้และภูมิทัศน์
บริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดู

102,000

คาจ้างเหมาเย็บเลมหรือ
เข้าปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร

20,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดี ตามคําพิพากษา 
และคาธรรมเนียมตางๆ

30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 
ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต์
(รถยนต์สวนกลาง)

108,000

คาจ้างเหมาบริการแม
บ้านรักษาทําความ
สะอาดที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดู

102,000

คาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย ดูแล
รักษาต้นไม้และภูมิทัศน์
บริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดู

102,000

คาจ้างเหมาเย็บเลมหรือ
เข้าปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร

20,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดี ตามคําพิพากษา 
และคาธรรมเนียมตางๆ

30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

150,000 60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

190,000 60,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

10,000

โครงการจัดทําสปอ
ตประชาสัมพันธ์การเก็บ
ภาษี

10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับหมูบ้าน
และระดับตําบล

30,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 230,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 270,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

10,000

โครงการจัดทําสปอ
ตประชาสัมพันธ์การเก็บ
ภาษี

10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับหมูบ้าน
และระดับตําบล

30,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกบอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการทํางาน
ของบุคลากร

400,000

โครงการฝึกอบรมการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร
องค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดู
เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต

30,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 100,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

648,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล (ตั้งจุดตรวจ)

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกบอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการทํางาน
ของบุคลากร

400,000

โครงการฝึกอบรมการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร
องค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดู
เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต

30,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 830,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

648,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล (ตั้งจุดตรวจ)

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

150,000

คาจ้างเหมาบริการแม
บ้านรักษาทําความ
สะอาดในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดู

288,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการประกวดคํา
ขวัญตอต้านการทุจริต

3,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

873,200

คาจ้างเหมาจัดทําป้าย
โฆษณาและป้ายประชา
สัมพันธ์ หรือป้ายอื่นๆ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

150,000

คาจ้างเหมาบริการแม
บ้านรักษาทําความ
สะอาดในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดู

288,000

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการประกวดคํา
ขวัญตอต้านการทุจริต

3,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

873,200

คาจ้างเหมาจัดทําป้าย
โฆษณาและป้ายประชา
สัมพันธ์ หรือป้ายอื่นๆ

20,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  12:40:51 หน้า : 14/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ เพื่อ
สงเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉินขององค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดู

723,600

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจข้อมูลจํานวน 
สุนัข/แมว

7,200

โครงการป้องกันโรค
ติดตอและควบคุมโรค
อุบัติใหม

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติ
การฉุกเฉินเบื้องต้น

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่ตําบล
ดอนดู

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการลดขยะ ลดโรค 
ใสใจสิ่งแวดล้อม

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ เพื่อ
สงเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉินขององค์การ
บริหารสวนตําบลดอนดู

723,600

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจข้อมูลจํานวน 
สุนัข/แมว

7,200

โครงการป้องกันโรค
ติดตอและควบคุมโรค
อุบัติใหม

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติ
การฉุกเฉินเบื้องต้น

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่ตําบล
ดอนดู

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการลดขยะ ลดโรค 
ใสใจสิ่งแวดล้อม

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลดอนดู

150,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการชุมชนยั่งยืน 
หมูบ้านปลอดภัย ไร้
อุบัติเหตุ

20,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว

30,000

โครงการเยาวชนต้นกล้า
ต้านภัยยาเสพติด

20,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนตําบลดอนดู

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
"ดอนดูเกมส์"
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลดอนดู

150,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการชุมชนยั่งยืน 
หมูบ้านปลอดภัย ไร้
อุบัติเหตุ

20,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว

30,000

โครงการเยาวชนต้นกล้า
ต้านภัยยาเสพติด

20,000

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนตําบลดอนดู

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
"ดอนดูเกมส์"

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานประ
เพณีบุญกุ้มข้าวใหญ

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญทอดเทียน
โฮม

คาจ้างเหมาบริการ 
กิจกรรมตางๆ ตาม
อํานาจหน้าที่ และตาม
ความจําเป็น
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลดอนดู

คาจ้างเหมาบริการคน
งานทั่วไป (กองชาง)

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยปฏิบัติงานกองชาง
(ปฏิบัติงาด้านระบบ
ไฟฟ้า)

โครงการปลูกต้นไม้มีคา
และป่าเฉลิมพระเกียรติ 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เผื่อแผนดิน"
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานประ
เพณีบุญกุ้มข้าวใหญ

150,000 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญทอดเทียน
โฮม

30,000 30,000

คาจ้างเหมาบริการ 
กิจกรรมตางๆ ตาม
อํานาจหน้าที่ และตาม
ความจําเป็น
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลดอนดู

20,000 20,000

คาจ้างเหมาบริการคน
งานทั่วไป (กองชาง)

96,000 96,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

80,000 80,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยปฏิบัติงานกองชาง
(ปฏิบัติงาด้านระบบ
ไฟฟ้า)

96,000 96,000

โครงการปลูกต้นไม้มีคา
และป่าเฉลิมพระเกียรติ 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เผื่อแผนดิน"

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอัน เนื่องจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,400 1,356,160

วัสดุยานพาหนะและขนสง 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 40,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุจราจร 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

วัสดุกีฬา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอัน เนื่องจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,000 175,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,381,560

วัสดุยานพาหนะและขนสง 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 180,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุการเกษตร 10,000 15,000

วัสดุจราจร 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

วัสดุกีฬา 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 220,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 15,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

27,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 17,400

โต๊ะพับพลาสติกไฟ
เบอร์สีขาว

14,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

คาจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

850,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 220,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

65,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

27,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 17,400

โต๊ะพับพลาสติกไฟ
เบอร์สีขาว

14,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

คาจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุดไมต่ํากวา 
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

850,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

16,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer)

7,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

คาจัดซื้อชั้นวางของ
อเนกประสงค์

6,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก

4,900

คาจัดซื้อพัดลม 7,600

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

7,500 7,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

16,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer)

7,500 15,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

คาจัดซื้อชั้นวางของ
อเนกประสงค์

6,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก

4,900

คาจัดซื้อพัดลม 7,600

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลง
หรือปรับปรุงที่ทําการ
สํานักงาน

100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน 
บ้านป่าหวาย หมูที่ 11

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน 
บ้านหนองแสง หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน 
บ้านห้วยตะกั่ว หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านกุดหว้า หมูที่ 9
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลง
หรือปรับปรุงที่ทําการ
สํานักงาน

100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน 
บ้านป่าหวาย หมูที่ 11

384,184 384,184

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน 
บ้านหนองแสง หมูที่ 2

377,348 377,348

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน 
บ้านห้วยตะกั่ว หมูที่ 10

377,402 377,402

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านกุดหว้า หมูที่ 9

374,766 374,766
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านโนนทอน หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านหนองบัวลอง หมูที่ 
8

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านหนองแวงยาว หมูที่ 
1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านหัวหนองแวง หมูที่ 
7

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านโนนทอน หมูที่ 3

375,682 375,682

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 6

375,682 375,682

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านหนองบัวลอง หมูที่ 
8

384,184 384,184

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านหนองแวงยาว หมูที่ 
1

393,488 393,488

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน
บ้านหัวหนองแวง หมูที่ 
7

403,932 403,932

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาหมูบ้านหอถังสูง 
บ้านดอนดูเหนือ หมูที่ 
12

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาหมูบ้านหอถังสูง 
บ้านดอนดู 
หมูที่ 5

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

เงินเพิ่มคาชดเชยงานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์และบุคลากร
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ
การ
และศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาหมูบ้านหอถังสูง 
บ้านดอนดูเหนือ หมูที่ 
12

406,000 406,000

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาหมูบ้านหอถังสูง 
บ้านดอนดู 
หมูที่ 5

406,000 406,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

เงินเพิ่มคาชดเชยงานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

170,347 170,347

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์และบุคลากร
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ
การ
และศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมจิต
อาสาพระราชทานเนื่อง
ในวันสําคัญของชาติ

5,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อแก้ไข
ปัญหา
ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต
เนื่องจากการใช้สารเสพ
ติด ในพื้นที่นํารอง
ตําบลหนองเม็กและ
ตําบลดอนดู

15,000

คาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

2,352,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแกน(กลุมงานความ
มั่นคง)/
ศอ.ปส.จ.ขก ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแกน

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมจิต
อาสาพระราชทานเนื่อง
ในวันสําคัญของชาติ

5,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อแก้ไข
ปัญหา
ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต
เนื่องจากการใช้สารเสพ
ติด ในพื้นที่นํารอง
ตําบลหนองเม็กและ
ตําบลดอนดู

15,000

คาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

2,352,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแกน(กลุมงานความ
มั่นคง)/
ศอ.ปส.จ.ขก ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแกน

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนสนับสนุนภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนงานกอสร้าง
ขยายเขตระบบจําหนาย
แรงต่ํา 
บ้านหนองไผน้อย หมูที่ 
4 ให้กับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสอง
ห้อง

300,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านกุด
หว้า
หมูที่ 9 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

240,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนสนับสนุนภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนงานกอสร้าง
ขยายเขตระบบจําหนาย
แรงต่ํา 
บ้านหนองไผน้อย หมูที่ 
4 ให้กับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนองสอง
ห้อง

300,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านกุด
หว้า
หมูที่ 9 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ดอนดู
หมูที่ 5 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ดอนดูเหนือ
หมูที่ 12 ให้กับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
โนนทอน
หมูที่ 3 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
โนนสะอาด
หมูที่ 6 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ดอนดู
หมูที่ 5 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ดอนดูเหนือ
หมูที่ 12 ให้กับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
โนนทอน
หมูที่ 3 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
โนนสะอาด
หมูที่ 6 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่า
หวาย
หมูที่ 11 ให้กับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองบัวลอง
หมูที่ 8 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองไผน้อย
หมูที่ 4 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองแวงยาว 
หมูที่ 1 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่า
หวาย
หมูที่ 11 ให้กับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองบัวลอง
หมูที่ 8 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองไผน้อย
หมูที่ 4 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองแวงยาว 
หมูที่ 1 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองแสง
หมูที่ 2 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ห้วยตะกั่ว
หมูที่ 10 ให้กับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหัว
หนองแวง
หมูที่ 7 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

รวม 15,488,495 13,675,900 1,572,040 8,473,360 2,082,680 20,000 540,000 736,260
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
หนองแสง
หมูที่ 2 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ห้วยตะกั่ว
หมูที่ 10 ให้กับการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหนองสองห้อง

20,000

อุดหนุนงานขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหัว
หนองแวง
หมูที่ 7 ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอ
หนองสองห้อง

20,000

รวม 450,000 7,051,265 310,000 50,400,000
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