
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง

อําเภอ หนองโดน   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,216,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,538,130 บาท

งบบุคลากร รวม 6,133,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายก อบต. 
และรองนายก อบต.ดอนทอง
-  ตามบัญชีแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต.  รองนายกอบต. 
ประธานสภา อบต.  รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.
เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
ให้แกนายก อบต.และรองนายก อบต.ดอนทอง
-  ตามบัญชีแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต. , รองนายก 
อบต. , ประธานสภา อบต. , รองประธานสภา
สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายก อบต.
และรองนายก อบต.ดอนทอง
-  ตามบัญชีแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต. , รองนายก 
อบต. , ประธานสภา อบต. , รองประธานสภา
สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
-  ตามบัญชีแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต. , รองนายก อบต. 
ประธานสภา อบต.  รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 
และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา ฯ
รองประธานสภา ฯ เลขานุการสภา ฯ และ
คาตอบแทนสมาชิกสภา ฯ
-  ตามบัญชีแนบท้าย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก อบต. รองนายกอบต. 
ประธานสภา อบต. , รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.
เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554
และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,994,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,033,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลดอนทอง
สังกัด สํานักงานปลัด อบต.ดอนทอง ในตําแหนง
ปลัด อบต. , รองปลัด อบต. , หัวหน้าสํานักปลัด ฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน , นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน , เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ,
เจ้าพนักงานธุรการ  รวม  8  ตําแหนง
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด อบต.ดอนทอง
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลดอนทอง , รองปลัด อบต. , และ
หัวหน้าสํานักปลัด
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 399,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้กับลูกจ้างประจําของสํานักปลัด
(จํานวน 2 อัตรา) ในตําแหนง เจ้าพนักงาน
ธุรการ , ภารโรง
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 263,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
(จํานวน 2 อัตรา) ในตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ และ ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 
สังกัดสํานักงานปลัด
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)

งบดําเนินงาน รวม 2,350,570 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

1. คาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง,ตรวจการจ้าง และ
คณะกรรมการอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง ,คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่มีคําสั่งแตงตั้ง และมีสิทธิได้รับคา
ตอบแทน ฯ
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/  ว 3652 
ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการเบิกคาตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานกอสร้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกคาตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานกอสร้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2. คาตอบแทนผู้มาชวยราชการอันเป็นประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลดอนทอง ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนให้กับผู้มาชวยราชการ ในองคการบริหารสวนตําบล
ดอนทอง

3. คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ
คาตอบแทน ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตําบลดอนทอง 
ตามที่ได้รับคําสั่งให้ชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบลและผู้บริหาร
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
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ค่าใช้สอย รวม 1,122,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ 
การจ้างทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนตร วีดีโอ วีดีทัศน 
คาล้างอัดขยายรูปถาย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ 
และเผยแพรกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ในสื่อ
ประเภทตาง ๆ เชนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ 
วารสาร แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า 66 ข้อ 5

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่ง อยาง
ใด เชน 
(1) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาฉีดยาป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้เลือด
ออก 
และโรคพิษสุนัขบ้า 
(2) เพื่อจายเป็นค้าจ้างเหมาจดมาตรน้ําประปา
(3) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเก็บคาน้ําประปา
(4) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําความสะอาด
(5) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้และสวนหยอม  
(6) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ และสื่อสิ่ง
พิมพ
ตาง ๆ 
(7) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประเมินองคกร 
(8) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาพนหมอกควัน
(9) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาดูแลและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
(10) เพื่อจายเป็นคาบริการกําจัดปลวก
(11) เพื่อจายเป็นคาล้างอัดฉีดรถยนต
(12) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึก
ตาง ๆ 
(13) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาสํารวจสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 
(สุนัขและแมว) 
(14) คาจ้างเหมาอื่น ๆ  ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ที่
สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้ได้
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า 66 ข้อ 5
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเชาเครื่องถายเอกสารที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า 66 ข้อ 5

คาเชาทรัพยสิน จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสิน (ยกเว้นคาเชาบ้าน) เชนคาเชา
อสังหาริมทรัพย และคาเชาทรัพยสิน  อื่น ๆ ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า 66 ข้อ 5
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คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝึกอบรม 
การประชุมสัมมนาตาง ๆ  ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจํา คา
ธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินหรือ
คาธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้     
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า 66 ข้อ 5

คารับวารสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวารสารและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เชน 
คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการทํา พรบ.รถยนตตาง ๆ 
ของ อบต.ดอนทอง ฯลฯ
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า 66 ข้อ 5

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
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1. เพื่อจายเป็น
1.1 คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นคาใช้จาย
จําเป็นต้องจาย เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้อง ฯลฯ
1.2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ 
หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ
หรือตามคําสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นคาใช้
จาย
จําเป็นต้องจาย เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ  ฯลฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวม
ประชุม
อื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม

2. เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับพิธีเปิดอาคารตาง ๆ
 
3. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี เชน 
กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมวันแมแหงชาติ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
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ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร และคาลงทะเบียน เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน     
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง 
ผู้มีสิทธิและได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระยุบสภากรณี
แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม) 
อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธการรณรงคหรือการให้
ข้อมูล
ขาวสารแกประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวน
รวมทาง
การเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา ฯ
การทําประชาพิจารณ ประชามติตาง ๆ ฯลฯ
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

โครงการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการจัดงานวันสําคัญ
ของทางราชการ เชน วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ
  
งานเกี่ยวกับการปกป้องสถาบัน การเฉลิมพระเกียรติตาง ๆ ฯลฯ 
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 61 ข้อ 1,2
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ตําบลดอนทอง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้สูชุมชนในระดับพื้นที่
โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลขาวสาร การเผยแพรข้อมูล
ขาวสารผานชองทางตาง ๆ บริการติดตอสอบถาม ติดตาม 
การรับแจ้ง และประชาสัมพันธงานกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล
 1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 65 ข้อ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินในกรณี
การซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ของวัสดุ ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง (กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จาย
จากคาวัสดุ)
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

ค่าวัสดุ รวม 600,570 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 1. วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิม หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ 
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผน
ป้าย
ตาง ๆ  ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลือง หมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบน้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ กาว สมุด ซองเอก
สาร คลิป
เป๊ก กระดาษคารบอน สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ธงชาติ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
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ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า ใช้ในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนทอง เชน สายไฟ หลอดไฟ 
ฟิวส ปลั๊กไฟ ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,570 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งแยกเป็น 2
 ประเภท 
ดังนี้
1. วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
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หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มืด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา 
โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร
เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า 
รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส 
เตา ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด 
เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ  น้ําจืดที่
ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสําหรับงานกอสร้าง เชน ไม้ สี ปูน 
หิน ทราย ตะปู ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย 
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงซึ่งแยกเป็น 
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3 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก สิ่งของที่ไดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับ
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง
เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ 
ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้าง
รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
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ลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท
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 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนชิน (แกสโซฮอล) 
น้ํามันเครื่อง น้ํามันกาด  ฯลฯ
-. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ซึ่งแยกเป็น
 2 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร ฟิลม 
เมมโมรี่การด ฟิมลสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร , 
วีดีโอเทป , แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย 
ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
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ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งแยกเป็น
 3 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคาเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา
อันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
3. วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง 
เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก อักขระหรือแป้นพิมพ เมน
บอรด 
เมมโมรีชิป เชน แรม คัตซีทฟิตเตอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เป็นต้น เครื่อง
อาน
และบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสก 
แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
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การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
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        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นใดที่จําเป็นเพื่อใช้ประโยชนใน
การ
บริหารงานของ อบต. 
 1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 318,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับบริเวณที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลดอนทอง  และไฟฟ้าสาธารณะ
 1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
 2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
 3. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบล
ดอนทอง ฯลฯ
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

คาบริการไปรษณีย จํานวน 8,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาโทรเลข 
คาดวงตราไปรษณียยากร คาลงทะเบียนจดหมาย
และอื่น ๆ ฯลฯ
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเป็น
        1. คาบริการอินเตอรเน็ตตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบล
ดอนทอง ฯลฯ
        2. คาเชาพื้นที่อินเตอรเน็ต โดเมน และออกแบบโฮมเพจ
ตําบล ฯลฯ
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 14,000 บาท

    1. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
        1.1 โครงการจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080  พิก
เซล ขนาด 40 นิ้ว ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ. 2561
 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
        1. กําหนดระดับความละเอียดของจอภาพ 1920 x 1080
  พิกเซล
        2. จอภาพกําหนดให้มีขนาดไมต่ํากวา 40 นิ้ว
        3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
        4. สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
        5. ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชองสัญญาณ เพื่อการ
เชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง
        6. ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล
ภาพ เพลง และภาพยนตร
        7. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหนองโดน จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหนองโดน ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในอําเภอหนองโดน จังหวัด
สระบุรี ประจําปีงบประมาณ 2563
        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)
งานบริหารทั่วไป  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่  2  หน้า 45  ข้อ 8

งานบริหารงานคลัง รวม 1,911,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,418,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,418,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,016,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลัง 
อบต.ดอนทอง ในตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง  
นวก.การเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ  รวม  3  ตําแหนง
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิการศึกษาให้แกพนักงานสวนตําบล
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลของ อปท.
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้บริหาร (ฝ่ายประจํา)
ตําแหนง ผู้อํานวยการคลัง
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 334,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองคลัง 
อบต.ดอนทอง ในตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  รวม 2 ตําแหนง
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ สังกัดกองคลัง 
 ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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งบดําเนินงาน รวม 463,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
ภายในกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
สังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และ นอกราชอาณาจักร คาลงทะเบียนฝึกอบรม เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ คาใช้จายอื่น ๆ
ในการการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  ผู้มีสิทธิ
และได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ระยะที่ 1 การจัดทํา
แผนที่แมบทและทะเบียนทรัพยสิน ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และพัฒนารายได้ ระยะที่ 1 การจัดทําแผนที่แมบทและทะเบียน
ทรัพยสิน ประจําปีงบประมาณ 2563
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2550
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67
 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมาก
ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
เรื่องการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 70 ข้อ 11

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการบันทึกบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร (E-LAAS) ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้แกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ในการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร (e-laas) ประจําปีงบประมาณ 2563
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 69 ข้อ 10
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
ในกรณีการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ของวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณี
ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดังนี้
 1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
ให้จายจากคาใช้สอย
 2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ)
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก    
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา 
ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือ
แผนป้ายตาง ๆ  ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลือง หมด แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบน้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ กาว สมุด 
ซองเอกสาร คลิป เป๊ก กระดาษคารบอน สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
 1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการเขียน
รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้
1. วัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคาเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
3. วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก อักขระหรือ
แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรีชิป เชน แรม คัตซีทฟิตเตอร
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ 
เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสก แบบซีดีรอม แบบออพติคอล 
เป็นต้น ฯลฯ
1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาโทรเลข คาดวงตรา
ไปรษณียยากร คาลงทะเบียนจดหมาย และอื่น ๆ ฯลฯ
 -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมโดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
 1. มีหนวยประเมินผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
6 แกนหลัก (6 CORE) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน้อยกวา 3.2 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ 
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จํานวน 1 หนวย
 2. หนวยประเมินผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 12 MB
 3. มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
 - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก 
ที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 - มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพ ติดตั้งอยูในหนวย
ประเมินผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB
 - มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพ ที่มีความสามารถ
ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไมน้อยกวา 2 GB
4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4  หรือดีกวา
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
5. มีจอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ด้านการบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 22,000 บาท

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงแบบยางสังเคราะห จํานวน 22,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิงตามโครงการ
จัดซื้อ
สายสงน้ําดับเพลิงแบบยางสังเคราะห ขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 2.5 นิ้ว
ยาว 30 เมตร  พร้อมข้อตอทองเหลือง ชนิดสวมเร็ว ขนาด 2.5
 นิ้ว 
จํานวน  2 ชุด ราคาชุดละ 11,000 บาท เพื่อใช้ประโยชนในงาน
ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการบริหารงาน การให้บริการตาง ๆ
ของ อบต.
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 3 หน้า 53  ข้อ 3
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 295,810 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,810 บาท
ค่าวัสดุ รวม 95,810 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 95,810 บาท

        เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด   ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป
.1 – ป.6 จัดสรรในอัตราคนละ
7.37 บาท แยกเป็น
 1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน เว้นวัน
เสาร – อาทิตย) ภายในเขตตําบลดอนทอง จํานวน 1
 แหง คือ โรงเรียนวัดสวางอารมณ
 2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกลอง รวมจํานวนเด็ก
ทั้งสิ้น  50 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน (50x7.37x260=95,810)
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา  (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 58 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง

จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง ตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดอนทอง จัด
สรร
ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โดยจัดสรรในอัตรา
คนละ 
20 บาท จัดสรร 100 % ทุกสังกัด แยกเป็น
        1.  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 200 วัน ภายในเขตตําบลดอนทอง จํานวน 1
 แหง คือโรงเรียนวัดสวางอารมณ หมูที่ 5 ตําบลดอนทอง
รวมจํานวนเด็กทั้งสิ้น 50 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน  (50x20x200= 200,000)
 1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
 2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา  (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 58 ข้อ 3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ด้านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 47 ข้อ 3
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า"

จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี และคาใช้จายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 1082 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการดําเนินงานป้องกัน 
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ด้านสงเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 47 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ตาง ๆ เชน คาน้ํายา
ป้องกันโรคไข้หวัดนก คาวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
พร้อมชุดเข็มฉีดยา คาสารเคมีสําหรับตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ คาทรายอะเบท คาน้ํายาพนหมอกควันสําหรับกําจัดลูก
น้ํายุงลาย รวมทั้งคาสารกําจัดแมลงและพาหะนําโรคอื่น ๆ ฯลฯ
ด้านสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านหนองแร ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระ
ราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร 
คาวัสดุ อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร
กลางวัน
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ  ฯลฯ ตลอดจนคา
ใช้จาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับโครงการ
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 49 ข้อ 10
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านบางระกํา ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ
  ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
โครงการ
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 49 ข้อ 11
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านกระทุมใบมัน ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ
  ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
โครงการ
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 49 ข้อ 12
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านทองย้อย ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ
  ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
โครงการ
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 49 ข้อ 13
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านกองทอง ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ
  ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
โครงการ
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 49 ข้อ 14
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านใดใหญ ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ
  ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
โครงการ
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 49 ข้อ 15

วันที่พิมพ : 22/6/2563  15:33:11 หน้า : 58/96



อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านม้า ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ
  ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
โครงการ
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 49 ข้อ 16
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านดอนทอง ตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุ อุปกรณการอบรม คาป้าย สื่อประชาสัมพันธ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเอกสารตาง ๆ
  ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับ
โครงการ
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 49 ข้อ 17
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,472,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,867,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,867,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,085,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง 
อบต.ดอนทอง ในตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง  
หัวหน้าฝ่ายกอสร้าง  เจ้าพนักงานการประปา  
รวม  3  ตําแหนง
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

เงินประจําตําแหนง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้บริหาร (ฝ่ายประจํา)
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 641,400 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองชาง 
อบต.ดอนทอง ในตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  
และ  ผู้ชวยนายชางโยธา  รวม 2 อัตรา
2. เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) 
จํานวน 3 อัตรา
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,420 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา สังกัดกองชาง
2. เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ให้แกพนักงานจ้าง
ทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 3 อัตรา สังกัดกองชาง
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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งบดําเนินงาน รวม 605,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
ภายในกองชาง องคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองชางองคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
คาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด เชน คาจ้างเหมาการกําจัดวัชพืชในตําบลดอนทอง 
คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการอยูในอํานาจหน้าที่
ของ อบต.
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร คาลงทะเบียนฝึกอบรม
 เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ คาใช้จายอื่น ๆ 
ในการการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  
ผู้มีสิทธิและได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
ในกรณีการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ของวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง (กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงานให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดังนี้
 1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จาย
จากคาใช้สอย
 2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้จายจากคาวัสดุ)
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไป
ใช้งานแล้วเกิดชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิม หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก    ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง 
(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ 
แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตาง ๆ  ฯลฯ 
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง หมด แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด 
เทปกาว ลวดเย็บ กาว สมุด ซองเอกสาร คลิป เป๊ก 
กระดาษคารบอน สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ 
ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
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ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ สี ปูนซีเมนต 
ทราย หิน อิฐหรือซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
ลูกรัง ฯลฯ
 1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ซึ่งแยกเป็น 3 ประเภท ดัง
นี้
1. วัสดุคงทน  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคาเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
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เวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
3. วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก อักขระ
หรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรีชิป เชน แรม คัตซี
ทฟิตเตอร เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เป็นต้น เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสก แบบซีดี
รอม แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ
1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่  24 มกราคม 2561 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการเขียนราย
ละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 5
 หน้า 66 ข้อ 5
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,357,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,357,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 496,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เรือกําจัดวัชพืชในลําคลอง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อเป็นคาดําเนินการตามโครงการจัดซื้อเรือกําจัดวัชพืช
ในลําคลอง จํานวน 1 ลํา ตัวเรือทําด้วย STL หนา 3.5 มม. 
ขนาดลําเรือกว้าง 130 เซนติเมตร ยาว 400 เซนติเมตร 
ท้องเรือลึก  40 เซนติเมตร ติดตั้งเครื่องยนต ขนาด 12 แรงม้า 
พร้อมชุดกุญแจสตารท ติดตั้งชุดเฟองทด พร้อมใบมีดตัดวัชพืช 
มีระบบคลัชตัดการสงกําลังจากเครื่องยนต พร้อมจัดหา
รถเทรลเลอรลากเรือกําจัดวัชพืช จํานวน 1 คัน 
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 6 หน้า  76  ข้อ 3

ครุภัณฑสํารวจ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํารวจ กล้องระดับ จํานวน 1 ชุด จํานวน 34,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องระดับ จํานวน 1 ชุด 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2561 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. เป็นกล้องอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกําลังขยายไมน้อยกวา 30 เทา
4. ขนาดเส้นผานศูนยกลางของเลนสปากกล้อง 
ไมน้อยกวา 35 มิลลิเมตร
5. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีชวงการทํางาน
ของระบบอัตโนมัติไมน้อยกวา +/- 12 ลิปดา
6. ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  39  ข้อ 48

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมโดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
 1. มีหนวยประเมินผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก 
(6 CORE) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 
3.2 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ 
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จํานวน 1 หนวย
 2. หนวยประเมินผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 12 MB
 3. มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
 - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก 
ที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 - มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพ ติดตั้งอยูในหนวย
ประเมินผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 - มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพ ที่มีความสามารถ
ในการใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไมน้อยกวา  2 GB
4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4  หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
 5. มีจอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า  66  ข้อ 5
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,861,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณหอถังประปา หมูที่ 2 บ้านบาง
ระกํา

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ขุดเจาะบอบาดาล บริเวณหอถังประปา หมูที่ 2 บ้านบางระกํา 
ขนาดปากบอเส้นผานศูนยกลางกว้าง 6 นิ้ว มีความลึก
ไมน้อยกวา 120 เมตร พร้อมอุปกรณติดตั้ง 
 ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  41  ข้อ 6

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณหอถังประปา หมูที่ 5 บ้านกอง
ทอง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ขุดเจาะบอบาดาล บริเวณหอถังประปา หมูที่ 5 บ้านกองทอง 
ขนาดปากบอเส้นผานศูนยกลางกว้าง 6 นิ้ว มีความลึกไ
มน้อยกวา 120 เมตร พร้อมอุปกรณติดตั้ง 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  41  ข้อ 6
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โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณหอถังประปา หมูที่ 6 บ้านใด
ใหญ

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ขุดเจาะบอบาดาล บริเวณหอถังประปา หมูที่ 6 บ้านใดใหญ 
ขนาดปากบอเส้นผานศูนยกลางกว้าง 6 นิ้ว มีความลึก
ไมน้อยกวา 120 เมตร พร้อมอุปกรณติดตั้ง 
 ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  41  ข้อ 6

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณหอถังประปา หมูที่ 8 บ้านดอน
ทอง

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ขุดเจาะบอบาดาล บริเวณหอถังประปา หมูที่ 8 บ้านดอนทอง
ขนาดปากบอเส้นผานศูนยกลางกว้าง 6 นิ้ว มีความลึก
ไมน้อยกวา 120 เมตร พร้อมอุปกรณติดตั้ง 
 ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  41  ข้อ 6
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โครงการติดตั้งประตู เปิด – ปิดน้ํา บริเวณคลองทองย้อย หมูที่ 4 
บ้านทองย้อย

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ติดตั้งประตู เปิด – ปิดน้ํา บริเวณคลองทองย้อย 
หมูที่ 4 บ้านทองย้อย จํานวน 2 จุด ๆ ละ 54,000  บาท
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  40  ข้อ 3

โครงการติดตั้งประตู เปิด – ปิดน้ํา บริเวณคลองบ้านม้า หมูที่ 7 
บ้านม้า

จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ติดตั้งประตู เปิด – ปิดน้ํา บริเวณคลองบ้านม้า หมูที่ 7 
บ้านม้า จํานวน 1 จุด 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  40  ข้อ 3

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 399,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ติดตั้งระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย  ขนาดไมน้อยกวา 
3,000 วัตต บริเวณหอถังประปา หมูที่ 7 บ้านม้า 
(หน้าที่ทําการ อบต.ดอนทอง) 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  41  ข้อ 6
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบอ บริเวณสาย
การเกษตรสายนาข้าว นางจํานง เงินกร หมูที่ 3 บ้านกระทุมใบมัน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบอ บริเวณ
สายการเกษตรสายนาข้าว นางจํานง เงินกร หมูที่ 3 
บ้านกระทุมใบมัน คิดเป็นปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 300 ลบ.ม. 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  32  ข้อ 20

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบอ บริเวณสาย
การเกษตรสายนาข้าว นางประทิน  วงษถนอม หมูที่ 7 บ้านม้า

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบอ บริเวณ
สายการเกษตรสายนาข้าว นางประทิน  วงษถนอม หมูที่ 7 
บ้านม้า คิดเป็นปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 300 ลูกบาศกเมตร 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  35  ข้อ 32
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โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบอบริเวณสาย
การเกษตรสาย 2 หมูที่ 1 บ้านหนองแร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
ปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบอ บริเวณ
สายการเกษตรสาย 2 หมูที่ 1 บ้านหนองแร คิดเป็นปริมาตร
ลูกรังไมน้อยกวา 300 ลูกบาศกเมตร 
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน  (00242)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 หน้า  29  ข้อ 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 304,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 229,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 229,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00220)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่ 4 หน้า 58 ข้อ 2
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โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
        1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553
        2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่  15 มกราคม  2562
        3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว1921 ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2562
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตที่  5 หน้า 65 ข้อ 3
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โครงการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาสในตําบลดอนทอง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีราย
ได้ เพียงพอตอการดํารงชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยาง
ยั่งยืน 
       1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 3526 
ลงวันที่  13 มิถุนายน 2562
        3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7
/ว 1687  
ลงวันที่  26  เมษายน  2562
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00220)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 43 ข้อ 3

โครงการสงเสริม สนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลดอนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสงเสริม สนับสนุนเพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลดอนทอง และคา
ใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว
 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่ 2  หน้า 44  ข้อ 2
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 30,000 บาท

โดยการจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีสวนรวมในการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ เพื่อพิทักษรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ 
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00220)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 73 ข้อ 3 
        

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัว
เรือน ระดับหมูบ้าน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
        1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24 สิงหาคม 2553
        2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.3/ว 1953 ลงวันที่  17 พฤษภาคม  2562
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00220)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่  7  หน้า 78 ข้อ 1
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โครงการสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนยปฏิบัติการ อป
พร.ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญตาง ๆ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสนับสนุน สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพศูนยปฏิบัติการ อปพร.ในการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญตาง ๆ และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัย และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00220)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่  3 หน้า 53 ข้อ 1

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ในกลุมสตรีตําบล
ดอนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี ในกลุมสตรีตําบลดอนทอง และเพื่อพัฒนาสตรี
ในด้านตาง ๆ เชน การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัว การ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี การป้องกันและแก้ปัญหา การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว และการป้องกันแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00220)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่ 2 หน้า 44 ข้อ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองโดน (โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563)

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจําปี 2563 อําเภอหนองโดน จังหวัด
สระบุรี กิจกรรม : การจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณเพื่อ
ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษา ฟ้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00220)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 57 ข้อ 4

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองโดน (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผนดิน ชุดเฝ้าระวังหมูบ้าน ผู้นําหมู
บ้าน/ชุมชน ประจําปี 2563)

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้
ประสานพลังแผนดิน ชุดเฝ้าระวังหมูบ้าน ผู้นําหมูบ้าน/ชุมชน ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  กิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตามแผน
ยุทธศาสตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00220)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 56 ข้อ 2

วันที่พิมพ : 22/6/2563  15:33:11 หน้า : 83/96



อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองโดน (โครงการรณรงคเพื่อตอ
ต้านยาเสพติด ประจําปี 2563)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงคเพื่อตอต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2563 อําเภอหนองโดน จังหวัด
สระบุรี กิจกรรม : การรณรงคประชาสัมพันธและสร้างจิตสํานึก
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00220)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่ 3  หน้า 56 ข้อ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานตและรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานตและรดน้ําดําหัวผู้สุงอายุ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่ 4  หน้า 59 ข้อ 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําตําบลดอนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลดอนทอง
        1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานการเกษตร  (00320)
งานสงเสริมการเกษตร  (00321)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่  7  หน้า 77 ข้อ 3
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา  เพื่อจัดกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
และป่าไม้ สร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.2/ว 1060 ลงวันที่  31 พฤษภาคม  2559
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้ (00322)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่  6  หน้า  75  ข้อ  5

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว เพื่อคุ้มครอง ดูแล 
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่
สีเขียว เพื่อคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
        - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่  26  มกราคม  2558
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้ (00322)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่  6  หน้า  74  ข้อ  3
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โครงการสงเสริม สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบ
คุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
        1.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว 1470  
ลงวันที่  24 กรกฎาคม  2560
        2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164  ลงวันที่  16 มกราคม  2558
        3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425  ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้ (00322)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรที่  5  หน้า  68  ข้อ  9
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 730,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคามิเตอรน้ํา ไฟฟ้า หัวเชื่อม วาลวปิด – เปิด 
ทอประปา  ข้อตอประปา กาวยาง ทรายกรอง สารดับกลิ่น 
ปูนขาว ฯ ฯลฯ ที่ใช้สําหรับกิจการประปา และวัสดุอื่น ๆ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ดอนทอง
 1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่  24 มกราคม 2561 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 480,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนทอง
แผนงานการพาณิชย  (00330)
งานกิจการประปา (00332)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตรที่ 5 หน้า 66 ข้อ 5
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,034,660 บาท

งบกลาง รวม 7,034,660 บาท
งบกลาง รวม 7,034,660 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5  พร้อมหัก
คาตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
สงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน 
 1. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราช
บัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่องการจายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
 2. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., 
ก.ท.และก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา
 3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ด้านการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง  (00410)
งานงบกลาง (00411)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตรที่  5  หน้า 71  ข้อ 1
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําปี พ.ศ. 2563
 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อคุ้มครอง
ให้แกลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561
ด้านการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง  (00410)
งานงบกลาง (00411)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตรที่  5  หน้า 71  ข้อ 1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,884,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
อปท. พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ อปท. ไว้แล้ว
โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ 
โดยผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี
จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและ
ทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ
ด้านการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง  (00410)
งานงบกลาง (00411)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตรที่  2  หน้า 42  ข้อ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,468,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกผู้พิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการ
ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นแล้ว คนละ 800 บาทตอเดือน 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ
ด้านการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง  (00410)
งานงบกลาง (00411)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตรที่  2  หน้า 42  ข้อ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วยเอดส
ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูยาก
จน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสมีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ 
คนละ 500 บาทตอเดือน  ครบทั้ง 12 เดือน 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แกผู้สูงอายุ
ด้านการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง  (00410)
งานงบกลาง (00411)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตรที่  2  หน้า 42  ข้อ 3
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อสํารองจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โรคติดตอ ไฟป่า หมอกควัน
และรวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ หรือใช้จายกรณีจําเป็นเพื่อการซอมแซม
ปรับปรุงทรัพยสินสิ่งกอสร้างที่ชํารุดเสียหายในระหวางปี
โดยไมได้คาดหมายไว้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวม ตลอดจนโครงการเพื่อบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ผู้บริหารเห็นสมควรเหมาะสม
 1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว 12 มี.ค. 2544
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่  6 มิถุนายน 2559 
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
 4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อปท.
ด้านการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง  (00410)
งานงบกลาง (00411)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตรที่  3  หน้า 53  ข้อ 1
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจรในพื้นที่ตําบลดอนทอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร 
ที่ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น 
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร 
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา
เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3872 
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การแตงตั้งงบประมาณรายจาย
และเบิกจายเงินคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
ด้านการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง  (00410)
งานงบกลาง (00411)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตรที่  3  หน้า 54  ข้อ 1

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตําบลดอนทอง จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลดอนทอง 
ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละสี่สิบ ตามตารางจัดสรรงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี 
ประจําปีงบประมาณ 2563
 1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2552
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ด้านการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง  (00410)
งานงบกลาง (00411)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตรที่  2  หน้า 52  ข้อ 1
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 149,660 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
(กบท.) โดย คํานวณอัตราร้อยละ 1 จากประมาณการรายรับ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563  
ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ / เงินบริจาคและ
เงินอุดหนุน (ไมต้องนํามาคํานวณ) 
 1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 33 ลงวันที่  29 สิงหาคม  2556
 2. ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่  12 กรกฎาคม  2560 
เรื่อง ซักซ้อมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง  (00410)
งานงบกลาง (00411)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตรที่  5  หน้า 71  ข้อ 1
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