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ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

 
          ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลดอนแสลบ 

      

               บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนแสลบ จะไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญตัิ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีต่อสภา
องค์การบรหิารสว่นต าบลดอนแสลบอกีคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบรหิารสว่นต าบลดอนแสลบจงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธาน
และสมาชิกทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงัตอ่ไปน้ี 

  1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วนัที ่10  กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่มสีถานะการเงิน ดงัน้ี 

    1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 40,197,835.31 บาท 

    1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 7,712,830.20 บาท 

    1.1.3 เงนิทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 16,548,224.57 บาท 

    1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

    1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั จ านวน    -      โครงการ รวม    -          บาท 

   1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท 

  2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่10  กรกฎาคม พ.ศ.2560 

   (1) รายรบัจรงิ จ านวน 57,476,416.44 บาท ประกอบดว้ย 

    หมวดภาษีอากร จ านวน 959,505.77 บาท 

   หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต จ านวน 374,283.00 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ จ านวน 328,359.69 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จ านวน 93,440.00 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 20,214,865.98 บาท 

   หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 35,505,962.00 บาท 

  (2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 100,000.00 บาท 

  (3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 43,374,893.67 บาท ประกอบดว้ย 

   งบกลาง จ านวน 17,057,143.00 บาท 

   งบบคุลากร จ านวน 11,362,425.00 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 7,083,417.44 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 4,517,999.64 บาท 

   งบรายจา่ยอืน่ จ านวน 0.00 บาท 

   งบเงินอดุหนุน จ านวน 3,353,908.59 บาท 

  (4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ านวน 100,000.00 บาท 

  (5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 1,456,218.40 บาท 

  (6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม 0.00 บาท 

           

 

 



  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบรหิารสว่นต าบลดอนแสลบ 

อ าเภอหว้ยกระเจา  จงัหวดักาญจนบรีุ 

        

          รายรบัจรงิ ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 

รายได้จดัเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 773,128.57 1,027,500.00 864,200.00 

  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 102,111.00 457,000.00 469,200.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 476,283.92 760,000.00 483,300.00 

  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 565,740.00 161,400.00 51,300.00 

  หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00 2,000.00 

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 1,917,263.49 2,405,900.00 1,870,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 25,158,457.83 25,094,100.00 26,130,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

25,158,457.83 25,094,100.00 26,130,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่       

  หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 16,631,470.00 42,500,000.00 42,000,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 16,631,470.00 42,500,000.00 42,000,000.00 

รวม 43,707,191.32 70,000,000.00 70,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รายจ่าย รายจ่ายจรงิปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 

จา่ยจากงบประมาณ       

  งบกลาง 738,748.00 22,217,000.00 19,715,047.00 

  งบบคุลากร 11,164,848.43 17,148,779.00 17,393,048.00 

  งบด าเนินงาน 10,755,713.68 14,739,821.00 15,809,225.00 

  งบลงทุน 13,708,420.15 11,597,400.00 12,934,680.00 

  งบรายจา่ยอืน่ 18,000.00 35,000.00 45,000.00 

  งบเงินอดุหนุน 4,158,000.00 4,262,000.00 4,103,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 40,543,730.26 70,000,000.00 70,000,000.00 

รวม 40,543,730.26 70,000,000.00 70,000,000.00 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ

อําเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 70,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 864,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 600,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 206,100 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 8,100 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 469,200 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 9,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 350,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง จํานวน 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 35,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 6,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 483,300 บาท
ดอกเบีย จํานวน 476,200 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 7,100 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 51,300 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,200 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 100 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 2,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,130,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 620,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,250,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
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ภาษีสุรา จํานวน 2,600,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,500,000 บาท
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 42,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 42,000,000 บาท

"ประกอบด้วย
1)เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน
2)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
3)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
4)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
5)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6)เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ
7)เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน
8)เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ"     
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,447,852 0 3,331,660 12,779,512

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,990,320 0 0 4,990,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,457,532 0 3,331,660 7,789,192

งบดําเนินงาน 5,401,600 50,000 883,000 6,334,600

    ค่าตอบแทน 1,032,500 0 285,000 1,317,500

    ค่าใช้สอย 2,760,100 50,000 473,000 3,283,100

    ค่าวัสดุ 1,186,000 0 120,000 1,306,000

    ค่าสาธารณูปโภค 423,000 0 5,000 428,000

งบลงทุน 444,800 0 61,300 506,100

    ค่าครุภัณฑ์ 444,800 0 61,300 506,100

งบรายจ่ายอืน 45,000 0 0 45,000

    รายจ่ายอืน 45,000 0 0 45,000

                                             รวม 15,339,252 50,000 4,275,960 19,665,212

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 900,960 0 900,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 900,960 0 900,960

งบดําเนินงาน 140,000 490,000 630,000

    ค่าใช้สอย 140,000 490,000 630,000

งบลงทุน 0 20,480 20,480

    ค่าครุภัณฑ์ 0 20,480 20,480

                                             รวม 1,040,960 510,480 1,551,440

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ
อําเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 2,324,960 0 0 2,324,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,324,960 0 0 2,324,960

งบดําเนินงาน 25,000 3,308,105 300,000 3,633,105

    ค่าตอบแทน 20,000 0 0 20,000

    ค่าใช้สอย 5,000 1,142,800 300,000 1,447,800

    ค่าวัสดุ 0 2,165,305 0 2,165,305

งบลงทุน 4,500 0 0 4,500

    ค่าครุภัณฑ์ 4,500 0 0 4,500

งบเงินอุดหนุน 0 3,888,000 0 3,888,000

    เงินอุดหนุน 0 3,888,000 0 3,888,000

                                             รวม 2,354,460 7,196,105 300,000 9,850,565

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 370,000 370,000

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

    ค่าวัสดุ 120,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000

    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

                                             รวม 550,000 550,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000

    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

                                             รวม 155,000 155,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,409,616 0 0 1,409,616

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,409,616 0 0 1,409,616

งบดําเนินงาน 390,000 750,000 800,000 1,940,000

    ค่าตอบแทน 80,000 0 0 80,000

    ค่าใช้สอย 230,000 150,000 600,000 980,000

    ค่าวัสดุ 80,000 600,000 200,000 880,000

งบลงทุน 1,138,400 532,500 0 1,670,900

    ค่าครุภัณฑ์ 838,400 0 0 838,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 300,000 532,500 0 832,500

                                             รวม 2,938,016 1,282,500 800,000 5,020,516

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 1,250,000 1,250,000

    ค่าใช้สอย 1,250,000 1,250,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

                                             รวม 1,255,000 1,255,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 200,000 840,000 1,040,000

    ค่าใช้สอย 200,000 840,000 1,040,000

งบเงินอุดหนุน 0 25,000 25,000

    เงินอุดหนุน 0 25,000 25,000

                                             รวม 200,000 865,000 1,065,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบลงทุน 10,832,700 10,832,700

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,732,700 10,732,700

                                             รวม 10,882,700 10,882,700

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 110,000 179,520 289,520

    ค่าใช้สอย 100,000 179,520 279,520

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 110,000 179,520 289,520

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,715,047 19,715,047

    งบกลาง 19,715,047 19,715,047

                                             รวม 19,715,047 19,715,047



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ
อําเภอ ห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 70,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 15,339,252 บาท
งบบุคลากร รวม 9,447,852 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,990,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คนๆ
ละ 11,220 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เดือนละ 1,750 บาทจํานวน 12 เดือน 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คนๆละ 880 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน "     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คนๆละ 880 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 7,200 บาท       

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,305,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน"     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,457,532 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,597,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามกรอบและแผนอัตรากําลัง ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอน
แสลบ     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน จํานวน 84,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนๆละ 7,000 บาท ให้แก่ปลัด อบต.

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท " 
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,500,132 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบและแผนอัตรากําลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนแสลบ      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที ๖) พ.ศ.๒๕๕๘     

งบดําเนินงาน รวม 5,401,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,032,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 872,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที คณะกรรมการตรวจการจ้างคณะ
กรรมการที อบต.ดอนแสลบ แต่งตังตามโครงการต่างๆ  และคณะ
กรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลเพือแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับทีสูงขึน  อัตราตามทีระเบียบหรือหนังสือสังการกําหนดตัง
ไว้ 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558
 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียว
กับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
ตังไว้  802,500  บาท      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน ส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการตามอัตราทีระเบียบ
กฎหมายกําหนดตังไว้ 50,000 บาท     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามอัตราทีระเบียบ
กําหนดตังไว้ 50,000 บาท     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่คณะผู้บริหารผู้มี
สิทธิ ,พนักงานส่วนตําบล ตามอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด ตัง
ไว้ 60,000 บาท     

ค่าใช้สอย รวม 2,760,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 850,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ – ขยาย ปริมารการ
ถ่ายขันตํา 15,000 แผ่น/เดือน ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม พ.ศ.2560 เรืองหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค )  ตังไว้ 57,600
 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 1 ข้อ 1)

- เพือจ่ายเป็นจัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร , เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานหรือประชาสัมพันธ์ผลงานของ อบต.ดอนแสลบตัง
ไว้ 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 1 ข้อ 2)

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาดายหญ้า  ดูแลตัดแต่ง
ต้นไม้ จ้างเหมาแรงงานเพือปฏิบัติงานระงับอัคคีภัย ทําความสะอาด
ทรัพย์สินของ อบต.  ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เรืองร้อง
ทุกข์และจ้างเหมาบริการอืนๆ  ตังไว้ 588,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 1 ข้อ 3)
                 
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการเว็บโฮสติง และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ระยะ
เวลา 1 ปี เพือใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของอบต.ดอน
แสลบตังไว้ 5,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 2 ข้อ 4)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ  เช่น ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ในการต้อนรับ
บุคคล  คณะบุคคล  ทีมาตรวจงาน นิเทศงาน  ศึกษาดูงาน  ฯลฯ และเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  โดยตังจ่ายไม่เกินปี
ละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมเงิน อุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ (ตามหนังสือ
ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548เรือง  การตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) ตังไว้ 70,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 2 ข้อ 5)

- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถินและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าเครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่า
บริการ  รวมทังค่าใช้จ่ายทีจําเป็นต่างๆ  (ตามหนังสือที มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548)  ตังไว้ 30,000 บาท (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 12 ข้อ 34)
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร  สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  ตังไว้ 200,000 บาท (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 34 ข้อ 12)    

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ตาม
ความจํา เป็นดังนี
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท
- ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ ครัง
ละไม่เกิน 1,000 บาท
- ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
  พฤศจิกายน 2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ )ตังไว้ 5,000 บาท
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 3
 ข้อ 6)
     

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เพือความสามัคคีในองค์กร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารและพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนแสลบ ตังไว้ 20,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 3 ข้อ 7)
โครงการท้องถินโปร่งใสต่อต้านการทุจริต จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิน
โปร่งใสต่อต้านการทุจริต ตังไว้ 10,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 3 ข้อ 8)
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โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เนืองในวันสําคัญ จํานวน 44,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือเพือการรณรงค์เนืองในวัน
สําคัญต่างๆ เช่น วันสิงแวดล้อมโลก วันสิงแวดล้อมไทย วันงดสูบบุหรี
โลก และวันสําคัญอืนๆ ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 4 ข้อ 9)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหารเครืองดืม,ค่าทีพัก และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตังไว้ 250,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 หน้า 188 ข้อ 212)   

โครงการเพาะกล้าคุณธรรมน้อมนําความพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเพาะกล้าคุณธรรมน้อมนํา
ความพอเพียง ตังไว้ 20,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 4 ข้อ 10)
โครงการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ จํานวน 600,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนแสลบ  ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  (กรณีครบ
วาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือก
ตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การจัดสถานที  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตัง
ไว้ 600,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 4ข้อ11)    

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย เช่น กิจกรรมคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่น,จัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ ตังไว้ 10,000 บาท (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 5 ข้อ 12)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,เข้า
ค่ายปฏิบัติธรรม ให้กับผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนแสลบ ตังไว้ 70,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 5 ข้อ 13)
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการอบรมให้ความรู้ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต ตังไว้ 10,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 5 ข้อ 14)
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โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจร

จํานวน 200,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ ดังต่อไปนี
    1. โครงการจังหวัดสะอาด ประจําปีงบประมาณ 2561
    2. โครงการธนาคารขยะในชุมชนตําบลดอนแสลบ
    3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต้น
ทาง
    4. โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 6
 ข้อ 15)

  

โครงการอบต.น่าอยู่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมโครงการ อบต.น่าอยู่ เช่น การพัฒนาสภาพ
แวดล้อมรอบๆสํานักงาน การปรับภูมิทัศน์ในสํานักงาน ตัง
ไว้ 20,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 6 ข้อ 16)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารและ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหารเครืองดืม,ค่า
ทีพัก และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตังไว้ 250,000 บาท (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 188 ข้อ 212) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ตังไว้    100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,186,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 171,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น ตังไว้ 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 100 ตัวๆละ 210 บาทเป็น
เงิน 21,000 บาท
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 7
 ข้อ 17)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตังไว้ 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 7 ข้อ 18)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตังไว้ 30,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 7 ข้อ 19)    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตังไว้ 15,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 8 ข้อ 20)  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น 
ตังไว้ 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 8 ข้อ 21)
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตังไว้ 650,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 8 ข้อ 22)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตังไว้ 20,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 9 ข้อ 23)  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตังไว้ 120,000 บาท" (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 9 ข้อ 24)    

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตังไว้ 30,000 บาท" (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 9 ข้อ 25)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 423,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ รวม
ถึงค่าไฟจุดติดตังกล้อง CCTV ตังไว้ 300,000 บาท (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 10 ข้อ 26)    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่า
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ   ตังไว้ 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 10 ข้อ 27)   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ตังไว้ 3,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 10 ข้อ 28)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ ตังไว้ 20,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 11 ข้อ 29)     

งบลงทุน รวม 444,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 444,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานมีล้อเลือน มีพนักพิง ปรับ
ระดับ จํานวน 2 ตัวๆละ 2,200 บาท ตังไว้ 4,400 บาท (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 39 ข้อ 1)  
โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 28,000 บาท ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 39 ข้อ 2)  
โครงการจัดซือตู้ไม้บานปิด จํานวน 2,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ไม้มีบานปิด ขนาด 80x40x87.3 cm 
จํานวน 1 ตู้ ตังไว้ 2,200 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 39 ข้อ 3)  
โครงการจัดซือตู้วางเอกสารไม้แบบ 3 ชัน จํานวน 1,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้วางเอกสารไม้แบบ 3 ชัน จํานวน 1 ตู้ ตัง
ไว้ 1,800 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 39 ข้อ 4)  
โครงการจัดซือตู้เหล็กแขวนแฟ้ม จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแขวนแฟ้ม แบบ 4 ลินชัก จํานวน 1 ตู้ๆ
ละ 4,500 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 39 ข้อ 5)  
โครงการจัดซือตู้เอกสาร 2 บานเลือนกระจก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสาร 2 บานเลือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท ตัง
ไว้ 10,000 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 39 ข้อ 6)  
โครงการจัดซือตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิดมือจับชนิดปิด จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิดมือจับชนิด
ปิด จํานวน 1 ตู้ๆละ 6,500 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 39 ข้อ 7)  
โครงการจัดซือโต๊ะกลมอลูมิเนียม จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะกลมอลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 1.20 เมตร สูง 85 ซม. จํานวน 24 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 60,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 40 ข้อ 8)  
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โครงการจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 1,400 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 40 ข้อ 9)  
โครงการจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 3,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 120x60x75 cm พร้อมเก้าอี
จํานวน 1 ชุด ตังไว้ 3,400 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 40 ข้อ 10)  
โครงการจัดซือโต๊ะประชุมขนาด 12 ทีนัง จํานวน 1 ชุด จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะประชุม ขนาด 12 ทีนัง จํานวน 1 ชุด ตัง
ไว้ 36,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 40 ข้อ 11)  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 5 เครืองๆละ 16,000 บาท ตังไว้ 80,000
 บาท มีรายละเอียดดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  มี
ความเร็วสัญญานาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่าจํานวน 1
 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000   Base – T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600: 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม  กําหนด (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 40 ข้อ 12)  
  

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

จํานวน 6,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) เครืองละ 3,300 บาท จํานวน 2 เครือง รายละเอียดดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที(ppm)
-มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และCustom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า150 แผ่น
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม  กําหนด (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 40 ข้อ 13)  
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทน
ถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมือชํารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิม  ตังไว้ 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 41 ข้อ 14)      

งบรายจ่ายอืน รวม 45,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 45,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ หรือการวิจัยประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึงมิใช่เพือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง พัฒนาระบบ
ต่างๆ ตังไว้ 25,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 11 ข้อ 30) 

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินให้แก่วัดสระกระเบืองซึงเป็นสถานทีตังของทีทํา
การ อบต.ดอนแสลบ ตังไว้ 10,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 11 ข้อ 31) 
     
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินให้แก่สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นค่าเช่าทีดิน วัดหนองโพธิร้างเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
และปลูกป่าชุมชน  ตังไว้ 10,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 11 ข้อ 31)        

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชาคมเพือเพิมเติม/แก้ไขเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประชาคมเพือเพิมเติม/แก้ไข
เปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553 ตัง
ไว้ 50,000 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 190
 ข้อ 220)     

งานบริหารงานคลัง รวม 4,275,960 บาท
งบบุคลากร รวม 3,331,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,331,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,185,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามกรอบและแผนอัตรากําลัง  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนแสลบ ตังไว้ 2,185,060 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ 
ตังไว้ 60,600 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  เดือน
ละ 3,500 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 924,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบและแผนอัตรากําลัง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนแสลบ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที ๖) พ.ศ.๒๕๕๘

งบดําเนินงาน รวม 883,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวัน
ที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 ตังไว้  250,000 บาท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลางานปกติ ตามอัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
อัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด ตังไว้   25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 473,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 183,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่นบันทึกข้อมูลด้านต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ในส่วนของกองคลัง  จํานวน 168,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 1 ข้อ 3) 

- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  เช่น  ประชาสัมพันธ์กําหนดการชําระภาษี  ผลงาน อบต
.ฯลฯ ตังไว้ 15,000 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 12 ข้อ 32) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซือจัดจ้างขององค์กร จํานวน 60,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซือจัดจ้างของ
องค์กร (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 12 ข้อ 33) 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
  ตังไว้  100,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 หน้า 188 ข้อ 213) 
โครงการจัดทําโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการ
ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนและเป็นการ
บริหารงานด้านการคลังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัง
ไว้   50,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 หน้า 190 ข้อ 221) 
โครงการท้องถินดีภาษีช่วยอบรมเคลือนทีจัดเก็บภาษีถึงบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพการบริหารงานด้านจัดเก็บราย
ได้  ตังไว้    30,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 12 ข้อ 34) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ตังไว้    50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 7 ข้อ 17) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 9 ข้อ 24) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ,ค่าธนาณัต , จดหมายลง
ทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตังไว้ 5,000 บาท

งบลงทุน รวม 61,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเก้าอีสํานักงานจํานวน 1 ตัว จํานวน 2,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานมีล้อเลือน มีพนักพิง ปรับ
ระดับ จํานวน 1 ตัว ราคา 2,200 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 41 ข้อ 15)      

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงานจํานวน 2 เครือง จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง ราคา 16,000 บาท มีรายละเอียด
ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  มี
ความเร็วสัญญานาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่าจํานวน 1
 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000   Base – T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600: 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม  กําหนด จํานวน 2 เครือง ตังไว้ 32,000 บาท (จาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 41 ข้อ 16)  
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โครงการจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  ราคา  4,300.-  บาท
-  เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต้อยกว่า 1,200x1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppmX
หรือ 4.5 ภาพต่อนาทiีpm
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0หรือดี
กว่า  จํานวนไมน้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 -
 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 41 ข้อ 17)      

โครงการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครืองราคา 2,800 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 41
 ข้อ 18)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุ
การใช้งานยืนนานเมือชํารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิม  ตังไว้ 20,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 41 ข้อ 14)      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,040,960 บาท
งบบุคลากร รวม 900,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 900,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 409,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบลผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังไว้ 409,080 บาท
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 433,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ตังไว้ 433,020 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ ตังไว้ 58,860 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการติดตังมู่ลีกันแดดห้องวิทยุสือสารและ
ศูนย์ อปพร. ตังไว้ 15,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 13 ข้อ 35) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีทีมีตําสัง
มอบหมายในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตัง
ไว้ 25,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 13 ข้อ 36) 
    

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ , เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ  ตัง
ไว้ 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 177
 ข้อ 173) 
    

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 510,480 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมวินัยจราจรให้กับประชาชน เด็กนัก
เรียน พนักงานเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 หน้า 177 ข้อ 172)    

โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตัดแต่งต้นไม้ กิงไม้ เฝ้าระวังและช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ
และสาธารณภัยต่างๆ ตังไว้ 20,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 13 ข้อ 37) 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจซ่อมแซมภาชนะเก็บกักนํา และการสร้างฝายต้นนํา
ปลูกป่าบริเวณต้นนํา ตังไว้ 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 14 ข้อ 38) 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 177 ข้อ 174)  
   

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่า
วิทยากร , ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าสถานที ฯลฯ  ตังไว้ 100,000 บาท 
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 177 ข้อ 171)    

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครไฟป่า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับไฟป่า เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าสถานที ฯลฯ  ตัง
ไว้ 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 14 ข้อ 39) 

งบลงทุน รวม 20,480 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,480 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จํานวน 14,580 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 7,290 บาท ประกอบด้วย
- เสือและกางเกงติดแถบสะท้อนแสงมีกระเป๋าด้านหน้าสําหรับใส่วิทยุทีตัว
เสือ
- หมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ
- ถุงมือดับเพลิง
- รองเท้าดับเพลิง
ตังไว้ 14,580 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 42 ข้อ 19) 
ตู้เก็บชุดดับเพลิง จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บชุดดับเพลิง ขนาดขาสูง 10 cm เก็บ
ได้ 2 ชุด จํานวน 1 ตู้  ตังไว้ 5,900 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 42 ข้อ 20) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,354,460 บาท
งบบุคลากร รวม 2,324,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,324,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,511,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ตามตําแหน่งและอัตราตามกรอบแผนอัตรากําลัง ตังไว้ 230,000
 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา ตังไว้ 1,281,600
 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 753,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ได้แก่
1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ
- ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ตังไว้  180,000 บาท
- ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ตังไว้ 216,000 บาท

2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
รองรับเงินอุดหนุนทัวไป
- ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ตังไว้ 141,480 บาท
- ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ตังไว้ 216,000 บาท
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที ๖) พ.ศ.๒๕๕๘  
- พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนแสลบ ตังไว้ 24,000 บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปรองรับเงินอุดหนุนกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตังไว้  35,880 บาท
   

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 และทีแก้ไขเพิมเติม     

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 5,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 15 ข้อ 40) 

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
โครงการจัดซือกลองทอม จํานวน 1 ชุด จํานวน 4,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกลองทอม จํานวน 1 ชุด ตังไว้ 4,500 บาท (จาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 43 ข้อ 21) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,196,105 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,308,105 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,142,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ชุมชน ตัง
ไว้ 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 15 ข้อ 41) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าอาหารกลางวัน)

จํานวน 774,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแสลบ  ค่าอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) อัตรามือละ  20  บาทต่อคน  เป็น
เวลา 245 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 158 คน  (ยอดเด็กนักเรียน  ณ 10
 มิถุนายน 2560)  ตังไว้ 774,200 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564  หน้า 182 ข้อ 191) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 268,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าจัดการเรียนการสอน)  จํานวน 1,700  บาท/คน  จํานวนเด็กนัก
เรียน  158 คน (ยอดเด็กนักเรียน  ณ 10  มิถุนายน  2560)  เป็น
เงิน  268,600  บาท  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14  มิถุนายน  2560) (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 181 ข้อ 190) 
โครงการเส้นทางการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการเส้นทางการเรียนรู้มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางปัญญา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าวิทยากร,ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ ตังไว้ 50,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
  หน้า 181 ข้อ 187)     
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ค่าวัสดุ รวม 2,165,305 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,165,305 บาท

(1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนแสลบ 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม) พร้อมดืม (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอน
แสลบ จํานวน  260  วัน  เด็กนักเรียน  158  คน จัดสรรคนละ 7.37
 บาท (ยอดเด็กนักเรียน  ณ  10  มิถุนายน 2560)  ตังไว้  302,759
 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 182 ข้อ 192) 

(2) อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม) พร้อมดืม  (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม))  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดดอนแสลบ โรงเรียนวัดเขารักษ์ โรงเรียนบ้านพนม
นาง โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนบ้านหนองนางเลิงและโรงเรียนบ้าน
ตลุงใต้ จํานวน 260 วัน (จํานวน  52  สัปดาห์ๆ ละ  5  วัน  เว้นวันเสาร์ –
 อาทิตย์)  เด็กนักเรียน  972 คน จัดสรรคนละ 7.37 บาท (ยอดเด็กนัก
เรียน  ณ 10  มิถุนายน  2560) ตังไว้ 1,862,546 บาท (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 15 ข้อ 42) 

งบเงินอุดหนุน รวม 3,888,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,888,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,888,000 บาท
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน)  
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดดอนแส
ลบ โรงเรียนวัดเขารักษ์ โรงเรียนบ้านพนมนาง โรงเรียนวัดหนอง
ปลิง โรงเรียนบ้านหนองนางเลิงและโรงเรียนบ้าน ตลุงใต้ จํานวน 200
 วัน  เด็กนักเรียน  972 คน อัตราวันละ 20 บาท  (ยอดเด็กนักเรียน  ณ
 10  มิถุนายน  2560) ตังไว้ 3,888,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564  หน้า 192 ข้อ 1) 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆในงานวันเด็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่า
พิธีกร, ค่าอาหารและเครืองดืม ของรางวัล ฯลฯ  (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 16 ข้อ 43)    
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และจัดซือ
นํายาพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตังไว้ 200,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 หน้า 179 ข้อ 182)    

โครงการลดความเสียงและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่า
วิทยากร, ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ตามโครงการลดความเสียงและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 หน้า 178 ข้อ 177)    
   

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
  เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 16 ข้อ 44)    

     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
  เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 17 ข้อ 45)    

    

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 180,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน ดังนี
1.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 1 บ้านดอนแส
ลบ จํานวน 7,500 บาท
2.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 2 บ้านพนม
นาง จํานวน 7,500 บาท
3.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 3 บ้านวัง
สําโรง จํานวน 7,500 บาท
4.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 4 บ้านวัง
นาค จํานวน 7,500 บาท
5.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 5 บ้านเขา
รักษ์ จํานวน 7,500 บาท
6.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 6 บ้านตลุง
ใต้ จํานวน 7,500 บาท
7.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 7 บ้านหนอง
ปลิง จํานวน 7,500 บาท
8.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 8 บ้านหนอง
นางเลิง จํานวน 7,500 บาท
9.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 9
 บ้านกรับ จํานวน 7,500 บาท
10.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 10 บ้านหนอง
ปล้อง จํานวน 7,500 บาท
11.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 11 บ้าน
ใหม่ จํานวน 7,500 บาท
12.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 12 บ้านเขา
ดินสอ จํานวน 7,500 บาท
13.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 13 บ้านโป่ง
สวรรค์ จํานวน 7,500 บาท
14.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 14 บ้านเขา
ใหญ่ จํานวน 7,500 บาท
15.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 15 บ้านหนองเจริญ
ทรัพย์ จํานวน 7,500 บาท
16.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 16 บ้านวังข้าวใหม่
จํานวน 7,500 บาท
17.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 17 บ้านวังแสน
สุข จํานวน 7,500 บาท
18.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 18 บ้านทุ่ง
เจริญ จํานวน 7,500 บาท
19.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 19 บ้านดอนทวีทรัพย์
จํานวน 7,500 บาท
20.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 20 บ้านดอน
มะรุม จํานวน 7,500 บาท
21.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 21 บ้านกาญจนภิเษก
จํานวน 7,500 บาท
22.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 22 บ้านสันติ
สุข จํานวน 7,500 บาท
23.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 23 บ้านดอน
พัฒนา จํานวน 7,500 บาท
24.โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง
ทรัพย์ จํานวน 7,500 บาท    
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 193 ข้อ 1)    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนแสลบ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ฯลฯ ตังไว้ 100,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 17 ข้อ 47)  
โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกเยียมประชาชนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในตําบลดอนแสลบ  (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 17 ข้อ 46)     

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
เพืออุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 5,000 บาท     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,938,016 บาท
งบบุคลากร รวม 1,387,616 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,387,616 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามกรอบและแผนอัตรากําลัง ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอน
แสลบ     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท 
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 545,096 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบและแผนอัตรากําลัง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนแสลบ      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที ๖) พ.ศ.๒๕๕๘     
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งบดําเนินงาน รวม 512,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558
 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียว
กับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558   
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ตาม
อัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด     

ค่าใช้สอย รวม 352,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 282,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทํา
งานอย่างใดอย่างหนึง  เช่น  จ้างเหมาบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะประจํา
หมู่บ้านและภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  จ้างเหมาบํารุง
รักษาประปาหมู่บ้าน  รวมถึงจ้างเหมาในการสํารวจ  ตรวจสอบ  ออก
แบบ  และซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ฯลฯ  ตังไว้ 252,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 18 ข้อ 48)     

- เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจรังวัดแนวเขตทีดินสาธารณะ ตังไว้ 30,000
 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 18 ข้อ 49)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าที
พัก ฯลฯ   (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 18 ข้อ 50)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้จ่ายจากค่าวัสดุ (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 18 ข้อ 51)     
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 19 ข้อ 52)  
    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 19 ข้อ 53)  
     

งบลงทุน รวม 1,038,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 838,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 6,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1
 ตัว ราคา 6,900 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 43 ข้อ 22)     

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซือชุดเครืองขยายเสียงพร้อมตู้ลําโพง จํานวน 1 ชุด จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองขยายเสียงพร้อมตู้
ลําโพง จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 70,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 43 ข้อ 23)  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1
 เครือง ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSL Lumens  รายละเอียดดังนี
1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดิโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
4) ขนาดทีกําหนดเป็นค่าความส่องสว่างขันตํา (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 43 ข้อ 24)  
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โครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสํานักงาน อบต.ดอน
แสลบ

จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสํานัก
งาน อบต.ดอนแสลบ หมู่ที 1 ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ตังไว้ 500,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 44 ข้อ 25)  

ครุภัณฑ์สํารวจ
โครงการจัดซือเครืองวัดระยะเลเซอร์ จํานวน 7,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดระยะเลเซอร์
1.1  เป็นเครืองวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ
            1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ? 1.5 มม.
            1.3  สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.2 - 60 เมตร ( ขึนอยู่กับ
พืนผิวและสีของวัตถุทีวัดระยะ )
            1.4  อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มม.
            1.5  ระบบหน้าจอสัมผัส แสดงผลได้ 2 บรรทัด มีระบบให้แสง
สว่างเพือดูข้อมูลในทีมืดได้
            1.6  สามารถวัดระยะทางได้ทังมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และ
ระบบอังกฤษ (หน่วยนิว, ฟุต)
            1.7  มีฟังชันช่วยในการทํางานดังนี เช่น
                   - คํานวณหาค่าตําสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนือง
                   - คํานวณหาพืนทีและปริมาตร
                   - คํานวณบวก/ลบค่าทีวัดได้
                   - กําหนดช่วงระยะทีต้องการ
                   - คํานวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลียม
            1.8  แบตเตอร์รี 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 5,000
 ครัง
            1.9 ได้มาตราฐานการป้องนําและฝุ่นอย่างน้อย IP54
            1.10 ขนาด 120x37x23 มม.
            1.11 นําหนัก 92 กรัม
 
         2. อุปกรณ์ประกอบ
            2.1  มีสายคล้องมือและซองบรรจุเครือง
            2.2  แบตเตอร์รี อัลคาไลน์  ชนิด AAA ขนาด 1.5 V. 2  ก้อน
            2.3  คู่มือการใช้งาน 1 ชุด
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 44
 ข้อ 26)  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จอขนาด
ไม่น้อยกว่า19 นิว เครืองละ 22,000 บาท มีรายละเอียดดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า4แกนหลัก(4core)  
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจ าแบบCache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า3.8 GHz  
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่
น้อยกว่า 8
แกน หรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า6MBต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า2.7GHz 
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจ าข
นาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจ าห
ลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จํานวน1 หน่วย
-มีDVD
-RW หรือดีกว่าจํานวน1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base
-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน 1 หน่วย รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม  กําหนด
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 45
 ข้อ 27)  
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โครงการจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

จํานวน 7,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 เครืองละ 7,900 บาท จํานวน 1 เครือง มีรายละเอียด
ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet )
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้า/นาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า17
 หน้า/นาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม  กําหนด (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 45 ข้อ 28)  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทน
ถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมือชํารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิม ตังไว้ 200,000 บาท  (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 45 ข้อ 29)  

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายนํา ค่าปรับปรุงถนน ค่าขุดลอกแหล่ง
นํา ฯลฯ

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบาย
นํา ค่าปรับปรุงถนน ค่าขุดลอกแหล่งนํา ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 20 ข้อ 59) 

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,282,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดูแลบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนแสลบ ตังไว้ 150,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 19 ข้อ 54)      
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 19 ข้อ 55)  
    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 20 ข้อ 56)  
    

งบลงทุน รวม 532,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 532,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างโคมกิงเดียว หมู่ที 10 บ้านหนองปล้อง จํานวน 428,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างโคมกิงเดียว หมู่ที 10 บ้านหนอง
ปล้อง ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาด 250 วัตต์ ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ระยะ
ทาง 1,040 เมตร จํานวน 12 ต้น ตามแบบที อบต.ดอนแสลบ กําหนด ตัง
ไว้ 428,500 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 20 ข้อ 57)  
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที 10 บ้านหนองปล้อง จํานวน 104,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที 10 บ้านหนอง
ปล้อง ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 5 จุด ตามแบบที อบต.ดอนแสลบ กําหนด ตัง
ไว้ 104,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 20 ข้อ 58)  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ค่าบันทึกข้อมูลการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย รวมถึงค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆทีเกียวข้อง (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 184 ข้อ 197)     

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 21 ข้อ 60)  
    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่า
วิทยากร,ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 -
 2564 หน้า 180 ข้อ 183)    

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติเพือเสริม
สร้างความสมานฉันท์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 180
 ข้อ 184)      

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้าน
เศรษฐกิจชุมชน

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน
เสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเศรษฐกิจชุมชน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561 - 2564 หน้า 129 ข้อ 6)       
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จํานวน 400,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียงเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าวิทยากร,ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 180 ข้อ 186)      

โครงการส่งเสริมอาชีพสําหรับประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพอืนๆหรือประชาชนทัวไป เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่า
วิทยากร,ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 -
 2564 หน้า 129 ข้อ 8)      

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
เพืออุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลดอนแสลบ ในการจัด
กิจกรรมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบ
ครัว   (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 48 ข้อ 1)   
    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ ค่าใช้
จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัด
ขึน  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  ค่าเสือ
ทีม  ค่าเลียงอาหารนักกีฬา  ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ  ทังของหน่วยงาน
และเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 185 ข้อ 201)   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 865,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติ  
ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ งานรับเสด็จฯ เป็นต้น  เช่น  ค่าธง ค่า
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ค่าเงินรางวัล  ค่าตกแต่งสถานที  ค่า
พลุ   ดอกไม้ไฟ  ค่ามหรสพดนตรี  ค่าเครืองเสียง  ค่าไฟฟ้าประดับ  ค่า
เช่าเต็นท์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 หน้า 185 ข้อ 203)   
    

โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา ได้แก่  วันเข้าพรรษา  ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่
เทียน  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องมีขึนในการจัดงานดังกล่าว ฯลฯ   (จาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 185 ข้อ 204)       

โครงการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 200,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 21 ข้อ 61)   
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนําพุทธธรรม จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม น้อมนําพุทธธรรม สําหรับ
เด็ก เยาวชน ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 21 ข้อ 62)     

โครงการสืบสานประเพณีไทยและประเพณีท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีไทย
และประเพณีท้องถิน การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี หรือท่องเทียววิถีไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้อง
ถิน (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 186 ข้อ 205)     

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี โครงการสนับสนุน
การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2561
 จํานวน 25,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
 หน้า 195 ข้อ 1)     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 10,882,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 22 ข้อ 63)   
    

งบลงทุน รวม 10,832,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทน
ถาวรมีอายุการใช้งานยืนนาน เมือชํารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิม (ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ) (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 22 ข้อ 64) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,732,700 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารห้องนําภายในบริเวณทีทําการ อบต.ดอนแสลบ จํานวน 419,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องนําภายในบริเวณทีทําการ อบต.ดอน
แสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบที อบต.ดอนแสลบกําหนด ตัง
ไว้ 419,700 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 22 ข้อ 65) 
โครงการต่อเติมห้องเก็บของภายในทีทําการ อบต.ดอนแสลบ จํานวน 210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องเก็บของภายในทีทําการ อบต.ดอนแสลบ หมู่
ที 1 ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 40.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที อบต.ดอนแสลบ กําหนด ตังไว้ 210,000 บาท (จาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 22 ข้อ 66) 
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องประชุม จํานวน 1,536,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องประชุม หมู่
ที 1 บ้านดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ตามแบบที อบต.ดอนแสลบ
กําหนด ตังไว้ 1,536,300 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 23 ข้อ 67) 
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้านเขาใหญ่ จํานวน 472,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้านเขา
ใหญ่ ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ดอนแสลบ กําหนด ตัง
ไว้ 472,400 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 23 ข้อ 68) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านวังนาค จํานวน 472,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านวัง
นาค ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ดอนแสลบกําหนด ตัง
ไว้ 472,400 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 23 ข้อ 69) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 บ้านตลุงใต้ จํานวน 476,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 บ้านตลุง
ใต้ ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ดอนแสลบกําหนด ตัง
ไว้ 476,500 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 23 ข้อ 70) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านหนองปลิง จํานวน 472,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านหนอง
ปลิง ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ดอนแสลบกําหนด ตัง
ไว้ 472,400 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 24 ข้อ 71) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้านหนองนางเลิง จํานวน 476,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้านหนอง
นางเลิง ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ดอนแสลบกําหนด ตัง
ไว้ 476,500 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 24 ข้อ 72) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้านกรับ จํานวน 476,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้านกรับ ตําบล
ดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ดอนแสลบกําหนด ตัง
ไว้ 476,500 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 24 ข้อ 73) 
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 37,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร สูง 4.0 เมตร จํานวน 6 ป้าย หมู่ที 1,2,5,6,8,10 ตําบล
ดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบที อบต.ดอนแส
ลบกําหนด ตังไว้ 37,600 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 24 ข้อ 74) 
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โครงการก่อสร้างรัวบริเวณทีทําการ อบต.ดอนแสลบ จํานวน 417,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวบริเวณทีทําการ อบต.ดอนแสลบ หมู่ที 1 ตําบล
ดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาด สูง 2.50 เมตร ยาว 155.00 เมตร ตามแบบที อบต
.ดอนแสลบกําหนด ตังไว้ 417,800 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 25 ข้อ 75) 
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านตลุงใต้ จํานวน 50,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านตลุงใต้ ตําบล
ดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนุบรี ขนาดท่อ PVC เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 2 นิว ระยะทาง 380 เมตร ตามแบบที อบต.ดอนแสลบ
กําหนด ตังไว้ 50,800 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 25 ข้อ 76) 
โครงการขุดลอกสระนําบ้านเขาดินสอ หมู่ที 12 บ้านเขาดินสอ จํานวน 445,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระนําบ้านเขาดินสอ หมู่ที 12 บ้านเขา
ดินสอ ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 80.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ความลึก 1.20 เมตร ตามแบบ
ที อบต.ดอนแสลบกําหนด ตังไว้ 445,500 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 25 ข้อ 77) 
โครงการติดตังระบบกระจายเสียงแบบไร้สายภายในตําบลดอนแสลบ จํานวน 1,619,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบกระจายเสียงแบบไร้สายภายในตําบลดอนแส
ลบ ตังไว้ 1,619,500 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 25 ข้อ 78) 
โครงการปรับปรุงถนนดินพืนทางลูกรัง หมู่ที 8 บ้านหนองนางเลิง จํานวน 149,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพืนทางลูกรัง หมู่ที 8 บ้านหนอง
นางเลิง ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาด 1.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมต
ร 2. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที อบต
.ดอนแสลบกําหนด ตังไว้ 149,600 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 26 ข้อ 79) 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง จํานวน 125,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวง
ทอง ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที อบต
.ดอนแสลบ กําหนด ตังไว้ 125,700 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 26 ข้อ 80) 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ หมู่ที 9 บ้านกรับ จํานวน 133,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ หมู่ที 9 บ้านกรับ ตําบล
ดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที อบต
.ดอนแสลบกําหนด ตังไว้ 133,200 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 26 ข้อ 81) 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหินคลุกเกลียเรียบ หมู่ที 11 บ้านใหม่ จํานวน 372,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหินคลุกเกลียเรียบ หมู่
ที 11 บ้านใหม่ ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที อบต
.ดอนแสลบ กําหนด ตังไว้ 372,900 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 26 ข้อ 82) 
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหินคลุกเกลียเรียบ หมู่ที 16 บ้านวังข้าว
ใหม่

จํานวน 247,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหินคลุกเกลียเรียบ หมู่
ที 16 บ้านวังข้าวใหม่ ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที อบต
.ดอนแสลบกําหนด ตังไว้ 247,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 27 ข้อ 83) 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหินคลุกเกลียเรียบ หมู่ที 17 บ้านวังแสน
สุข

จํานวน 204,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหินคลุกเกลีย
เรียบ หมู่ที 17 บ้านวังแสนสุข ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,315 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที อบต
.ดอนแสลบกําหนด ตังไว้ 204,300 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 27 ข้อ 84) 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหินคลุกเกลียเรียบ หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวง
ทอง

จํานวน 221,100 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหินคลุกเกลียเรียบ หมู่
ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,660 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที อบต
.ดอนแสลบ กําหนด ตังไว้ 221,100 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 27 ข้อ 85) 
โครงการปรับปรุงทางเชือมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับอาคาร
สํานักงาน อบต.ดอนแสลบ

จํานวน 472,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเชือมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับอาคารสํานักงาน อบต.ดอนแสลบ หมู่ที 1 ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ดอนแสลบ กําหนด ตัง
ไว้ 472,400 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 27 ข้อ 86) 
โครงการปรับปรุงพืนลานบริเวณสํานักงาน อบต.ดอนแสลบ จํานวน 267,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพืนลานบริเวณสํานักงาน อบต.ดอนแสลบ หมู่
ที 1 ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดพืนทีไม่
น้อยกว่า 950 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ดอนแสลบ กําหนด ตัง
ไว้ 267,700 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 หน้า 28 ข้อ 87) 
โครงการเปลียนหอถังประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 12 บ้านเขาดินสอ จํานวน 268,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที 12 บ้านเขา
ดินสอ ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง ตามแบบที อบต.ดอนแส
ลบ กําหนด ตังไว้ 268,000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 28 ข้อ 88) 
โครงการเปลียนหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที 23 บ้านดอนพัฒนา จํานวน 386,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที 23 บ้านดอน
พัฒนา ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาด 15 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ตามแบบที อบต
.ดอนแสลบกําหนด ตังไว้ 386,900 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 28 ข้อ 89) 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายนํา ค่าปรับปรุงถนน ค่าขุดลอกแหล่ง
นํา ฯลฯ

จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายนํา ค่าปรับปรุง
ถนน ค่าขุดลอกแหล่งนํา ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 28 ข้อ 90) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการมหกรรมกีฬาเกษตรดอนแสลบหรรษา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมกีฬาเกษตรในตําบลดอนแส
ลบ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 -
 2564  หน้า 128 ข้อ 1)     

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
  หน้า 128 ข้อ 2)     

    

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 179,520 บาท
งบดําเนินงาน รวม 179,520 บาท
ค่าใช้สอย รวม 179,520 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่น
ดิน โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4//ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 (จากแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 183 ข้อ 184)     
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ จํานวน 129,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
แนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส้งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 164 ลงวันที 26
 มกราคม 2558 (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 183
 ข้อ 195)     
   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,715,047 บาท
งบกลาง รวม 19,715,047 บาท
งบกลาง รวม 19,715,047 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างทีอบต.จะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตังไว้ 185,000 บาท    

และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตังไว้  15,000  บาท  (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว 9  ลงวัน
ที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง )
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 29
 ข้อ 91)  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ตาม
ระเบียบและหนังสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท   0810.6/ว
 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  และรายการเงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564   หน้า 187
 ข้อ 207)       

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  คนละ 800 บาทต่อเดือน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.◌6ุ/ว
 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  และรายการเงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 187
 ข้อ 208)       
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ราย
ละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 (จากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561 - 2564  หน้า 187 ข้อ 206)    

สํารองจ่าย จํานวน 671,047 บาท
- เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านัน   ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันที  6
  มิถุนายน 2559   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.2/ว  4515
  ลงวันที 11  สิงหาคม 2558  เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหลหลาก และดินถล่ม
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 843  ลงวันที 28 เมษายน 2559  เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 29 ข้อ 92)  
    

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 482,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนแสลบ หลัก
เกณฑ์เงินสมทบอบต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของค่าบริการสาธารณสุขที
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตังไว้ 250,000 บาท (จาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 187 ข้อ 209)  

- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตังไว้ 232,000
 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  หน้า 187 ข้อ 210)  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติ
ราชการ หรือเงินค่าทําขวัญข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างทีได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที (จากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 29 ข้อ 93)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.) โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการราย
รับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  (จากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 29 ข้อ 94)     
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