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สว่นที ่1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ของ 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดอนแสลบ 

อ ำเภอหว้ยกระเจำ  จงัหวดักำญจนบรุี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

จ ำนวน 916,260.17

จ ำนวน 356,061.00

จ ำนวน 293,568.29

จ ำนวน 0.00

จ ำนวน 91,790.00

จ ำนวน 0.00

จ ำนวน 22,617,573.14

จ ำนวน 35,996,945.00

จ ำนวน 17,160,310.00

จ ำนวน 11,886,006.26

จ ำนวน 6,307,998.82

จ ำนวน 5,821,506.40

จ ำนวน 0.00

จ ำนวน 3,116,000.00

ค ำ แถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำอง ค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแสลบ

              บดัน้ีถงึเวลำที่คณะผูบ้รหิำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลดอนแสลบ จะไดเ้สนอรำ่งขอ้บญัญตั ิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีตอ่สภำองค์กำร

บรหิำรส่วนต ำบลดอนแสลบอกีคร ัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกำสน้ี คณะผูบ้รหิำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลดอนแสลบจงึขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชกิทุก

ท่ำนไดท้รำบถงึสถำนะกำรคลงัตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนนิกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถำนะกำรคลงั

1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วนัที่ 6 สงิหำคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มสีถำนะกำรเงิน ดงัน้ี

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 43,451,132.69 บำท

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 5,918,346.16 บำท

1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 17,263,789.19 บำท

1.1.4 รำยกำรที่ไดก้นัเงินไวแ้บบกอ่หน้ีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.5 รำยกำรที่ไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผกูพนั จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0 บำท

1.2 เงินกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วนัที่  6 สิงหำคม พ.ศ.2561

(1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 60,272,197.60 บำท ประกอบดว้ย

หมวดภำษีอำกร บำท

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ บำท

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ บำท

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทุน บำท

หมวดภำษีจดัสรร บำท

หมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป บำท

(2) เงินอดุหนุนที่รฐับำลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์ จ ำนวน 3,234,789.00 บำท

(3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 44,291,821.48 บำท ประกอบดว้ย

งบกลำง บำท

งบบคุลำกร บำท

งบด ำเนนิงำน บำท

งบลงทุน บำท

งบรำยจำ่ยอืน่ บำท

(5) รำยจำ่ยที่จำ่ยจำกเงินสะสม จ ำนวน 3,347,711.00 บำท

(6) รำยจำ่ยที่จำ่ยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 0.00 บำท

งบเงินอดุหนุน บำท

(4) รำยจำ่ยที่จำ่ยจำกเงินอดุหนุนที่รฐับำลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์ จ ำนวน 2,681,689.00 บำท



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รำยรบัจริง  ปี  2560

1,010,594.74

692,637.00

410,311.24

0.00

160,400.00

0.00

2,273,942.98

26,027,899.87

26,027,899.87

35,505,962.00

35,505,962.00

63,807,804.85

ค ำ แถลงงบประมำณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลดอนแสลบ

อ ำเภอหว้ยกระเจำ  จงัหวดักำญจนบรีุ

ประมำณกำร ปี 2561 ประมำณกำร ปี 2562

รำยได้จดัเก็บเอง

หมวดภำษีอำกร 864,200.00 1,022,000.00

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 469,200.00 735,000.00

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 483,300.00 457,100.00

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 1,000.00

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 51,300.00 160,460.00

หมวดรำยไดจ้ำกทุน 2,000.00 1,000.00

รวมรำยได้จดัเก็บเอง 1,870,000.00 2,376,560.00

รำยได้ที่ รฐับำลเก็บแล้วจดัสรรให้อง ค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่
หมวดภำษีจดัสรร 26,130,000.00 26,993,440.00

รวมรำยได้ที่ รฐับำลเก็บแล้วจดัสรรให้อง ค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่

26,130,000.00 26,993,440.00

รำยได้ที่ รฐับำลอุดหนุนให้อง ค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 42,000,000.00 40,630,000.00

รวมรำยได้ที่ รฐับำลอุดหนุนให้อง ค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่

42,000,000.00 40,630,000.00

รวม 70,000,000.00 70,000,000.00



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยจ่ำยจริง ปี 2560 ประมำณกำร ปี 2561 ประมำณกำร ปี 2562

งบกลำง 18,702,032.00 19,715,047.00 20,845,700.00

งบบคุลำกร 12,519,120.00 17,393,048.00 17,888,026.00

งบด ำเนนิงำน 9,754,396.10 15,809,225.00 14,249,952.00

งบลงทุน 13,190,237.41 12,934,680.00 12,466,150.00

งบรำยจำ่ยอืน่ 53,300.00 45,000.00 45,000.00

งบเงินอดุหนุน 4,319,843.84 4,103,000.00 4,505,172.00

58,538,929.35 70,000,000.00 70,000,000.00

58,538,929.35 70,000,000.00 70,000,000.00

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ

รวม

ค ำ แถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยจ่ำย

จ่ำยจำกงบประมำณ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ

อําเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 70,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,022,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 750,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 220,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 2,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 735,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 650,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง จํานวน 6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 35,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 6,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 457,100 บาท
ดอกเบีย จํานวน 450,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 7,100 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 160,460 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 160,000 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 360 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 100 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,993,440 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 560,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,703,440 บาท
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,300,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 2,600,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,300,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 170,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,100,000 บาท
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 40,630,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 40,630,000 บาท

ประกอบด้วย
1.เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนัก
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
4.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
5.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
6.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
7.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
8.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบียความพิการ
10.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์)
11.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ
12.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
13.เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียน ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด้จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
14.เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด้จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 42,840.00 471,240.00 471,240.00 514,080.00 3.5 % 532,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 3,510.00 38,610.00 38,610.00 42,120.00 8.26 % 45,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 3,510.00 38,610.00 38,610.00 42,120.00 8.26 % 45,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 7,200.00 79,200.00 79,200.00 86,400.00 5 % 90,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 358,800.00 3,840,690.10 3,781,200.00 4,305,600.00 4.91 % 4,517,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 415,860.00 4,468,350.10 4,408,860.00 4,990,320.00 5,231,160

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 268,670.00 2,261,657.00 2,126,630.00 2,597,400.00 6.01 % 2,753,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 98,200.00 7.23 % 105,300

เงินประจําตําแหน่ง 29,400.00 201,600.00 192,500.00 126,000.00 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 139,610.00 1,251,360.00 1,280,430.00 1,496,832.00 -3.38 % 1,446,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 10,160.00 151,560.00 148,960.00 150,000.00 -27.72 % 108,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 447,840.00 3,866,177.00 3,748,520.00 4,468,432.00 4,539,360

รวมงบบุคลากร 863,700.00 8,334,527.10 8,157,380.00 9,458,752.00 9,770,520

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ
อําเภอห้วยกระเจา    จังหวัดกาญจนบุรี
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 723,255.00 662,565.00 872,500.00 -18.28 % 713,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 30,000.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,224.00 26,638.25 41,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 15,224.00 779,893.25 703,565.00 1,032,500.00 873,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 99,000.00 704,820.00 667,812.00 853,200.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 620,000

ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 57,600

ค่าบริการเวปโฮสติงและค่าจดทะเบียนโด
เมนเนม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 45,255.00 21,760.00 74,850.00 6.88 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 259,002.00 166,215.00 0.00 0 % 0

2.ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  0.00 0.00 1,000.00 0.00 0 % 0

4.โครงการธนาคารขยะในชุมชนตําบล
ดอนแสลบ 0.00 0.00 48,250.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 230,000.00 -21.74 % 180,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พวง
หรีด 700.00 700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ "รวมใจปลูกต้นดาวเรืองและ
ดอกไม้สีเหลืองถวายพ่อหลวง" เพือเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต.
ดอนแสลบ เคลือนที พบประชาชน 
ประจําปี พ.ศ. 2559 0.00 43,070.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการจังหวัดสะอาด ประจําปี 2560 0.00 0.00 38,500.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการตาวิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการท้องถินโปร่งใสต่อต้านการ
ทุจริต 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการธนาคารขยะในชุมชนตําบลดอน
แสลบ 0.00 20,430.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เนือง
ในวันสําคัญ 0.00 0.00 0.00 30,300.00 -22.13 % 23,594

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
เพิมศักยภาพการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

0.00 0.00 0.00 290,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
เพิมศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการเพาะกล้าคุณธรรมน้อมนําความ
พอเพียง 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

โครงการเพิมศักยภาพคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ อบต. และพนักงาน ลูกจ้าง 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการเลือกตังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -8.33 % 550,000

โครงการวันท้องถินไทย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยทีต้นทาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพือพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนแสลบ

0.00 62,650.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อ
ต้านการทุจริต 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 0.00 0.00 0.00 228,550.00 -100 % 0

โครงการอบต.น่าอยู่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 7,440.00 4,630.00 100,000.00 -10 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 99,700.00 1,343,367.00 1,018,167.00 2,607,900.00 2,451,194

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 86,003.00 80,086.00 139,600.00 -6.88 % 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 17,915.00 18,883.00 30,000.00 372 % 141,600

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 5,425.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 21,650.00 89,700.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 38,335.00 483,699.20 434,350.62 650,000.00 -4.62 % 620,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 87,950.00 96,650.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

วัสดุสนาม 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0 % 0
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วัสดุอืน 0.00 3,640.00 3,680.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 38,335.00 703,557.20 728,774.62 1,124,600.00 1,206,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 48,027.84 273,993.00 251,181.42 300,000.00 -6.67 % 280,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,043.99 68,788.67 42,981.09 100,000.00 -10 % 90,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 1,855.00 2,856.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 15,951.20 24,000.00 -16.67 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 51,071.83 344,636.67 312,969.71 427,000.00 393,000

รวมงบดําเนินงาน 204,330.83 3,171,454.12 2,763,476.33 5,192,000.00 4,923,794

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 9 ตัวๆ
ละ 1,500 บาท 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเก้าอีทํางานปรับระดับได้ 
จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 2,000 บาท 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 4,400.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิด
ติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซือตู้ไม้บานปิด 0.00 0.00 0.00 2,200.00 -100 % 0

โครงการจัดซือตู้วางเอกสารไม้แบบ 3 
ชัน 0.00 0.00 0.00 1,800.00 -100 % 0

โครงการจัดซือตู้เหล็กแขวนแฟ้ม 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

โครงการจัดซือตู้เอกสาร 2 บานเลือน
กระจก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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โครงการจัดซือตู้เอกสาร จํานวน 3 ตู้ 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือตู้เอกสารบานเลือนกระจก 
จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท เป็นงบ
ประมาณ 11,000 บาท 

0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด
มือจับชนิดปิด 0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0

โครงการจัดซือตู้เอนกประสงค์ ขนาด 
120 x 131 x 42 ซม. จํานวน 1 ตู้ 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะกลมอลูมิเนียม 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะทํางานแบบเข้ามุม 
จํานวน 2 ชุดๆละ 6,300 บาท เป็นงบ
ประมาณ 12,600 บาท 

0.00 0.00 12,600.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 3,400.00 -100 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะประชุมขนาด 12 ที
นัง จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

จัดซือเก้าอีพลาสติก 0.00 31,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้ไม้มีบานปิด 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5 x 8 เมตร  
จํานวน 2 หลังๆละ 22,000 บาท  ตังไว้ 
44,0000 บาท 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 22,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือตู้ลําโพงขยายเสียงพกพา 
จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องบันทึกวีดีโอความคมชัดสูง
พร้อมโปรเจคเตอร์ในตัวกล้อง 0.00 24,890.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 55 นิว ราคา 23,200 บาท

0.00 0.00 0.00 23,200.00 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับ
งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 6,600.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 14,565.23 246,376.55 269,796.61 215,600.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 210,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,565.23 340,666.55 403,096.61 483,600.00 274,000

รวมงบลงทุน 14,565.23 340,666.55 403,096.61 483,600.00 274,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 18,000.00 53,300.00 45,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ค่าเช่าทีดินทีตังสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าเช่าทีดินศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ควบคุมอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 18,000.00 53,300.00 45,000.00 45,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 18,000.00 53,300.00 45,000.00 45,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 1,142,596.06 11,924,647.77 11,437,252.94 15,179,352.00 15,013,314

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการประชาคมเพือเพิมเติม/แก้ไข
เปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 46,600.00 -57.08 % 20,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประชาคมเพือจัดทําแผนพัมนาท้องถิน 
ประจําปี 2559

0.00 450.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผน/ทบทวนแผนชุมชนและบูรณาการ
แผนพัฒนาท้องถิน

0.00 0.00 32,586.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 450.00 32,586.00 46,600.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 450.00 32,586.00 46,600.00 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 450.00 32,586.00 46,600.00 20,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 68,860.00 785,883.00 773,434.00 2,185,060.00 -21.46 % 1,716,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,550.00 0.00 0.00 60,600.00 -4.16 % 58,080
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เงินประจําตําแหน่ง 7,000.00 42,000.00 38,500.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 64,360.00 458,440.00 583,750.00 871,500.00 -18.66 % 708,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 7,150.00 59,120.00 74,880.00 120,000.00 -40 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 148,920.00 1,345,443.00 1,470,564.00 3,279,160.00 2,597,160

รวมงบบุคลากร 148,920.00 1,345,443.00 1,470,564.00 3,279,160.00 2,597,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 159,560.00 197,129.04 250,000.00 4 % 260,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,702.00 9,805.00 36,400.00 25,000.00 40 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 1,702.00 169,365.00 233,529.04 285,000.00 305,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 28,000.00 34,300.00 183,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 336,000

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารจัดซือจัดจ้างขององค์กร 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 55,200.00 120,346.00 134,000.00 -10.45 % 120,000

โครงการจัดทําโปรแกรมแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 180,000.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการท้องถินดีภาษีช่วย อบรมเคลือน
ทีจัดเก็บภาษีถึงบ้าน 0.00 0.00 450.00 0.00 0 % 0

โครงการท้องถินดีภาษีช่วยอบรมเคลือน
ทีจัดเก็บภาษีถึงบ้าน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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โครงการบริการถึงที..จัดเก็บภาษีถึงบ้าน 0.00 38,850.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 2,090.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 124,140.00 335,096.00 467,000.00 561,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 69,012.00 72,241.00 96,000.00 -37.5 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 37,500.00 68,260.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 106,512.00 140,501.00 156,000.00 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 3,000.00 1,968.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 3,000.00 1,968.00 5,000.00 5,000

รวมงบดําเนินงาน 1,702.00 403,017.00 711,094.04 913,000.00 991,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 
ตัว 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเก้าอีสํานักงานจํานวน 1 
ตัว 0.00 0.00 0.00 2,200.00 -100 % 0

โครงการจัดซือชันเก็บเอกสาร ขนาด 
80x40x87.30 cm จํานวน 3 ชันๆละ 
1,800 บาท เป็นงบประมาณ 5,400 
บาท

0.00 0.00 5,400.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือตู้ 4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,800

โครงการจัดซือตู้เอกสาร 2 บานเลือน
กระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

โครงการจัดซือตู้เอกสาร จํานวน 3 ตู้ 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะทํางานไม้ ขนาด 
140x70x76 cm จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 8,300.00 0.00 0 % 0
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จัดซือตู้เอกสาร 2 บานเลือนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 
บาท เป็นเงิน 11,000 บาท

0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครืองๆละ 2,800 บาท เป็น
เงิน 8,400 บาท

0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100 % 0

โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน 0.00 0.00 16,000.00 0.00 100 % 16,000

โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงานจํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จอภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 เครือง

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

0.00 0.00 9,600.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี

0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

จัดซือเครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทัวไป จํานวน 1 เครือง งบ
ประมาณ 3,100 บาท 

0.00 0.00 0.00 3,100.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 4,400.00 19,780.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,400.00 119,080.00 83,800.00 62,800

รวมงบลงทุน 0.00 4,400.00 119,080.00 83,800.00 62,800

รวมงานบริหารงานคลัง 150,622.00 1,752,860.00 2,300,738.04 4,275,960.00 3,650,960

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 1,293,218.06 13,677,957.77 13,770,576.98 19,501,912.00 18,684,274
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 24,180.00 221,555.00 155,730.00 409,080.00 18.94 % 486,540

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 390.00 1,425.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 20,940.00 112,800.00 107,580.00 433,020.00 20.69 % 522,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,000.00 24,000.00 22,000.00 58,860.00 22.32 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 48,510.00 359,780.00 285,310.00 900,960.00 1,081,140

รวมงบบุคลากร 48,510.00 359,780.00 285,310.00 900,960.00 1,081,140

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 23,500.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 0.00 79,064.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 102,564.00 0.00 140,000.00 125,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 50,050.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 50,050.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 152,614.00 0.00 140,000.00 125,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือสายส่งดับเพลิงสีแดง + ข้อต่อ
สวมเร็วอลูมิเนียม 2.5 x 30 เมตร 
จํานวน 2 สายๆละ 15,000 บาท 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือหัวฉีดปรับได้ 4 ระดับ จํานวน 
1 หัว 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือป้ายไฟสามเหลียมหยุดตรวจ
ชนิด 2 ระบบ จํานวน 1 ป้าย 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือแผงกันจราจรยาว 1 เมตร 
จํานวน 5 แผงๆละ 1,700 บาท 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 70,500.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 70,500.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 48,510.00 582,894.00 285,310.00 1,040,960.00 1,206,140

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาล 0.00 0.00 64,421.00 0.00 0 % 0

โครงการขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัย
จราจร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวัง
เหตุสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน
สาธารณภัยให้กับประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมจัดตังใหม่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครไฟป่า 0.00 0.00 0.00 155,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบ
คุมไฟป่า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการอบรมวินัยจราจรเด็กนักเรียน 0.00 0.00 18,675.22 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 83,096.22 445,000.00 405,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 83,096.22 445,000.00 470,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้เอกสารเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

โครงการจัดซือตู้เก็บสายดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,600

โครงการจัดซือสายดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการจัดซือหัวฉีดดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 0.00 0.00 0.00 14,580.00 -100 % 0

ตู้เก็บชุดดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 5,900.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,480.00 46,100

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 20,480.00 46,100

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 83,096.22 465,480.00 516,100

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 48,510.00 582,894.00 368,406.22 1,506,440.00 1,722,240

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 279,675.00 1,259,650.00 1,511,600.00 12.81 % 1,705,230

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 445,540.00 753,480.00 6.28 % 800,820

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 50,950.00 63,180.00 4.84 % 66,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 279,675.00 1,756,140.00 2,328,260.00 2,572,290

รวมงบบุคลากร 0.00 279,675.00 1,756,140.00 2,328,260.00 2,572,290

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 6,900.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 6,900.00 20,000.00 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 6,900.00 25,000.00 25,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือโทรทัศน์ จอ LED ขนาด 
40 นิว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 78,600

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

โครงการจัดซือกลองทอม จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 4,500.00 222,600

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 4,500.00 222,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้าน
ตลุงใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 279,675.00 1,763,040.00 2,357,760.00 2,869,890

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการเส้นทางการเรียนรู้มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางปัญญา 0.00 0.00 44,720.00 0.00 0 % 0

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ 
(ค่าจัดการเรียนการสอน)

0.00 0.00 294,100.00 0.00 0 % 0

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าอาหารกลางวัน)  

0.00 0.00 544,900.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,600.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,113,120

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
อาหารกลางวัน)      0.00 0.00 0.00 798,400.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแสลบ (ค่า
จัดการเรียนการสอน)     

0.00 0.00 0.00 272,000.00 -100 % 0

โครงการเส้นทางการเรียนรู้มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางปัญญา 0.00 43,650.00 0.00 43,284.00 15.52 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 43,650.00 883,720.00 1,144,284.00 1,213,120

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 1,853,038.46 1,855,543.91 2,171,054.00 -9.18 % 1,971,770

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 604,570.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 2,457,608.46 1,855,543.91 2,171,054.00 1,971,770

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,501,258.46 2,739,263.91 3,315,338.00 3,184,890

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,279,940.00 3,918,000.00 4,004,000.00 3,888,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,540,000

รวมเงินอุดหนุน 2,279,940.00 3,918,000.00 4,004,000.00 3,888,000.00 3,540,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,279,940.00 3,918,000.00 4,004,000.00 3,888,000.00 3,540,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,279,940.00 6,419,258.46 6,743,263.91 7,203,338.00 6,724,890
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2559 0.00 59,690.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2560 0.00 0.00 39,915.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2561 0.00 0.00 0.00 32,730.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 59,690.00 39,915.00 32,730.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 59,690.00 39,915.00 32,730.00 200,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 59,690.00 39,915.00 32,730.00 200,000

รวมแผนงานการศึกษา 2,279,940.00 6,758,623.46 8,546,218.91 9,593,828.00 9,794,780

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ 2559 0.00 9,450.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการลดความเสียงและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 90,750.00 0.00 100 % 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 98,538.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 9,450.00 90,750.00 298,538.00 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,556.00 51,265.40 1,074.80 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,556.00 51,265.40 1,074.80 120,000.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 1,556.00 60,715.40 91,824.80 418,538.00 450,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 1 บ้านดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 10 บ้านหนองปล้อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 11 บ้านใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 12 บ้านเขาดินสอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 13 บ้านโป่งสวรรค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 14 บ้านเขาใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 15 บ้านหนองเจริญ
ทรัพย์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 16 บ้านวังข้าวใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 17 บ้านวังแสนสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 18 บ้านทุ่งเจริญ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 19 บ้านดอนทวีทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 2 บ้านพนมนาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 20 บ้านดอนมะรุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 21 บ้านกาญจนาภิเษก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 22 บ้านสันติสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 23 บ้านดอนพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 3 บ้านวังนาค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 4 บ้านวังนาค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 5 บ้านเขารักษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 6 บ้านตลุงใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 7 บ้านหนองปลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 8 บ้านหนองนางเลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที 9 บ้านกรับ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 180,000.00 0.00 480,000.00 480,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 180,000.00 0.00 480,000.00 480,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 1,556.00 350,715.40 91,824.80 898,538.00 930,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,556.00 350,715.40 91,824.80 898,538.00 930,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 150,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 50,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 5,000.00 0.00 5,000.00 155,000.00 55,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000.00 0.00 5,000.00 155,000.00 55,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 91,100.00 529,040.00 349,470.00 670,520.00 58.07 % 1,059,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 126.5 % 45,300

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 22,983.33 1,016.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 18,800.00 245,400.00 416,440.00 545,096.00 14.42 % 623,716

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,000.00 48,000.00 82,800.00 100,000.00 -4 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 112,900.00 845,423.33 849,726.00 1,377,616.00 1,866,916

รวมงบบุคลากร 112,900.00 845,423.33 849,726.00 1,377,616.00 1,866,916

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 99,270.00 89,100.00 70,000.00 100.38 % 140,268

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,145.00 2,145.00 2,400.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 2,145.00 101,415.00 91,500.00 80,000.00 150,268
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 211,950.00 234,430.00 172,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 11,200.00 89,887.80 40,000.00 25 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 9,725.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 232,875.00 324,317.80 242,000.00 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 19,810.00 12,629.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 50,000.00 80 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 40,000.00 48,560.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 59,810.00 61,189.00 200,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 2,145.00 394,100.00 477,006.80 522,000.00 580,268

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้เอกสารบานเลือนทึบ 
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,200 
บาท เป็นงบประมาณ 10,400 บาท

0.00 0.00 10,400.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก 0.00 0.00 0.00 6,900.00 -100 % 0

โครงการจัดซือถังไฟเบอร์กาส จํานวน 2 
ถัง 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0 % 0
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จัดซือถังนําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 
ถังๆละ 9,200 บาท เป็นเงิน 36,800 
บาท

0.00 0.00 0.00 36,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือชุดเครืองขยายเสียงพร้อม
ตู้ลําโพง จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงแบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 8,990.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV  ภายในและนอกเขตสํานักงาน 
อบต.ดอนแสลบ จํานวน 500,000 บาท

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง จํานวน 2 เครืองๆละ 9,500 บาท 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการจัดซือเลือยโซ่ยนต์ ขนาดเครือง
ยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า เครืองยนต์
เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ บาร์โซ่ไม่น้อย
กว่า 18 นิว จํานวน 1 เครือง 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซือเครืองวัดระยะเลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 7,600.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเทปวัดระยะทางไฟเบอร์
กลาส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,450

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0
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โครงการจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด 
A3

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 13,505.60 43,770.80 200,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์กองช่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 13,505.60 133,760.80 875,200.00 103,450

รวมงบลงทุน 0.00 13,505.60 133,760.80 875,200.00 103,450

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 115,045.00 1,253,028.93 1,460,493.60 2,774,816.00 2,550,634

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 80,000.00 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 276,220.00 0.00 400,000.00 -37.5 % 250,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 32,309.30 22,858.60 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 308,529.30 22,858.60 450,000.00 350,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 308,529.30 22,858.60 530,000.00 380,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 22,900.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  15:27:03 หน้า : 26/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือสว่านไขควงไร้สาย จํานวน 1 
เครือง 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,000.00 22,900.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่
ที 3 บ้านวังสําโรง ขนาดความสูง 9 เมตร 
จํานวน 4 ต้น

0.00 100,548.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 10 บ้านหนองปล้อง ตําบลดอนแส
ลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 12 บ้านเขาดินสอ ตําบลดอนแสลบ 
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 455,000

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 13 บ้านโป่งสวรรค์ ตําบลดอนแส
ลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์ ตําบล
ดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 16 บ้านวังข้าวใหม่ ตําบลดอนแส
ลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 455,000

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 17 บ้านวังแสนสุข ตําบลดอนแสลบ 
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 455,000

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 18 บ้านทุ่งเจริญ ตําบลดอนแสลบ 
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 455,000
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โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 22 บ้านสันติสุข ตําบลดอนแสลบ 
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 23 บ้านดอนพัฒนา ตําบลดอนแส
ลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง ตําบลดอนแส
ลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 455,000

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 4 บ้านวังนาค ตําบลดอนแสลบ 
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 455,000

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที 9 บ้านกรับ ตําบลดอนแสลบ อําเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างโคมกิง
เดียว หมู่ที 10 บ้านหนองปล้อง 0.00 0.00 0.00 428,500.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรัวลวดตาข่ายโครง
เหล็กพร้อมติดตังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามฟุตซอล หมู่ที 10 บ้านหนองปลิง 
ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 359,500

โครงการก่อสร้างเสาโคมไฟแบบกิงเดียว 
หมู่ที 6 บ้านตลุงใต้ 0.00 0.00 225,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่
ที 10 บ้านหนองปล้อง 0.00 0.00 0.00 104,000.00 -100 % 0

โครงการปักเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที 21 
บ้านกาญจนาภิเษก 0.00 0.00 93,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 100,548.00 318,600.00 532,500.00 4,689,500

รวมงบลงทุน 0.00 104,548.00 341,500.00 532,500.00 4,689,500
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 175,172

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 231,908.59 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 231,908.59 0.00 175,172

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 231,908.59 0.00 175,172

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 413,077.30 596,267.19 1,062,500.00 5,244,672

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 619,600.00 586,800.00 630,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 619,600.00 586,800.00 630,000.00 600,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 16,000.00 22,300.00 0.00 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 90,783.40 108,353.40 140,000.00 28.57 % 180,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 49,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 106,783.40 179,653.40 140,000.00 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 726,383.40 766,453.40 770,000.00 810,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของบริเวณเตา
เผาขยะ กว้าง 6 เมตรยาว 4.5 เมตร 0.00 138,200.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการรัวตาข่ายบริเวณอาคารเตาเผา
ขยะ หมู่ที 9 บ้านกรับ ตําบลดอนแสลบ 
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,600

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการจัดสวนปรับภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณอาคารเตาเผาขยะ หมู่ที 9 
บ้านกรับ ขนาดพืนทีดําเนินการ ไม่น้อย
กว่า 250 ตารางเมตร

0.00 55,400.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 193,600.00 0.00 0.00 54,600

รวมงบลงทุน 0.00 193,600.00 0.00 0.00 54,600

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 919,983.40 766,453.40 770,000.00 864,600

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 115,045.00 2,586,089.63 2,823,214.19 4,607,316.00 8,659,906

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจําปี 
2560 0.00 0.00 287,350.00 0.00 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ      0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0.00 0.00 97,500.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษดูงานเสริม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน

0.00 0.00 470,988.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเสริม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเสริม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส 0.00 0.00 46,450.00 0.00 0 % 0

โครงการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 0.00 398,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0.00 0.00 384,250.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 400,000.00 0 % 400,000

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทําพริกแกง 
หมู่ 14 บ้านเขาใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลียงปูนา หมู่ 
22 บ้านสันติสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า 
หมู่ 5 บ้านเขารักษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพถ่านอัดแท่ง หมู่ 
12 บ้านเขาดินสอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพสําหรับประชาชน 0.00 0.00 63,720.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพสําหรับประชาชน  
    0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 428,900.00 1,350,258.00 1,250,000.00 880,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 428,900.00 1,350,258.00 1,250,000.00 880,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบล
ดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบล
ดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 255,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 255,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 428,900.00 1,350,258.00 1,255,000.00 1,135,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 428,900.00 1,350,258.00 1,255,000.00 1,135,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 162,006.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานภายนอกพืนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครัง
ที 1 0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี “หนอง
ปลิงคัพ” 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000
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โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพ
ติดตําบลดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000

โครงการจัดกิจกรรมการกีฬาและ
นันทนาการ 0.00 226,940.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมการกีฬาและ
นันทนาการ      0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมการกีฬาและ
นันทนาการ 0.00 0.00 123,920.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 162,006.00 226,940.00 123,920.00 265,000.00 220,000

รวมงบดําเนินงาน 162,006.00 226,940.00 123,920.00 265,000.00 220,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 162,006.00 226,940.00 123,920.00 265,000.00 220,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0.00 148,415.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ   0.00 0.00 345,985.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -16.67 % 250,000

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ ได้แก่ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
รวมถึงงานรับเสด็จฯ เป็นต้น

0.00 1,627,127.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา 0.00 117,500.00 117,500.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา      0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยและ
ประเพณีท้องถิน 0.00 408,470.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการปฏิบัติธรรมศาสน์นําชีวิต เทิด
ไท้องค์นวมราชบิดาแห่งแผ่นดิน 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีวันขึนปีใหม่และสวด
มนต์ข้ามปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
น้อมนําพุทธธรรม 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีไทยและ
ประเพณีท้องถิน 0.00 0.00 4,950.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีไทยและ
ประเพณีท้องถิน                                  
 0.00 0.00 0.00 96,600.00 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและ
แข่งขันเรือยาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
และรดนําขอพรผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 2,301,512.00 506,435.00 836,600.00 730,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,301,512.00 506,435.00 836,600.00 730,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 18,935.25 25,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 18,935.25 25,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 18,935.25 25,000.00 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 2,301,512.00 525,370.25 861,600.00 730,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 162,006.00 2,528,452.00 649,290.25 1,126,600.00 950,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 17,350.00 7,213.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 17,350.00 7,213.00 50,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 17,350.00 7,213.00 50,000.00 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 84,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 84,600.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินปรับพืนที (ภายในบริเวณ
ทีทําการ อบต.ดอนแสลบ) หมู่ที 1 บ้าน
ดอนแสลบ ขนาดพืนที 5,975 ตาราง
เมตร

0.00 492,900.00 0.00 0.00 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่
ที 1 บ้านดอนแสลบ 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่
ที 9 บ้านกรับ 0.00 0.00 167,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หมู่ที 1 บ้านดอนแส
ลบ 
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 26 เมตร

0.00 815,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารห้องนําภายใน
บริเวณทีทําการ อบต.ดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 419,700.00 -100 % 0

โครงการงานรือถอนอาคารสภาตําบล 
(หลังเก่า) 0.00 40,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการต่อเติมห้องเก็บของภายในทีทํา
การ อบต.ดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 210,000.00 -100 % 0

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 0.00 314,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. 
(เดิม) 0.00 430,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน ขนาด
พืนที 356
 ตร.ม. 0.00 147,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต
.และอาคารห้องประชุม (ภายในบริเวณที
ทําการ อบต.) หมู่ที1 ขนาดพืนที 245 
ตร.ม.

0.00 486,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
เป็นห้องประชุม 0.00 0.00 0.00 1,536,300.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน หมู่ที 7 
บ้านหนองปลิง 0.00 127,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพัก หมู่ที 9 บ้านกรับ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 445,700

โครงการก่อสร้างฐานพร้อมถังเก็บนํา หมู่
ที 10 บ้านหนองปล้อง 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างฐานพร้อมถังเก็บนํา หมู่
ที 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์ ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร

0.00 118,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที 6 
บ้านตลุงใต้ กว้าง 3 เมตร ยาว 138 
เมตร ผิวทางหนา 0.15 เมตร หรือพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 389 ตร.ม.

0.00 265,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 1 บ้านดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 494,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 10 บ้านหนองปล้อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,300

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 17 บ้านวังแสนสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 494,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 2 บ้านพนมนาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 490,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 21 บ้านกาญจนาภิเษก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 282,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 8 บ้านหนองนางเลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 324,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 9 บ้านกรับ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 494,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในสํานักงาน อบต.ดอนแสลบ 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร จํานวนเงิน 360,000 
บาท 

0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 1 บ้านดอนแสลบ 0.00 0.00 198,100.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 14 บ้านเขาใหญ่ 0.00 0.00 456,800.00 472,400.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 18 บ้านทุ่งเจริญ 0.00 0.00 441,300.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 18 บ้านทุ่งเจริญ ขนาดกว้าง 
3.50 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 เมตร

0.00 492,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 19 บ้านดอนทวีทรัพย์ 0.00 0.00 465,600.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 บ้านพนมนาง  0.00 0.00 456,800.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 20 บ้านดอนมะรุม 0.00 0.00 91,300.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 22 บ้านสันติสุข 0.00 0.00 463,800.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 22 บ้านสันติสุข ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 เมตร

0.00 492,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 23 บ้านดอนพัฒนา 
ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 226,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 3 บ้านวังสําโรง  0.00 0.00 465,700.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 บ้านวังนาค 0.00 0.00 0.00 472,400.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 บ้านตลุงใต้ 0.00 0.00 0.00 476,500.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 7 บ้านหนองปลิง 0.00 0.00 0.00 472,400.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 8 บ้านหนองนางเลิง 0.00 0.00 470,800.00 476,500.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้านกรับ 0.00 0.00 409,300.00 476,500.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที 14 
บ้านเขาใหญ่กว้าง 5 เมตร ยาว 235 
เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 
1,175 ตร.ม.

0.00 497,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที 4 
บ้านวังนาค กว้าง 5 เมตร ยาว 235 
เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 
1,175 ตร.ม

0.00 497,100.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที 7 
บ้านหนองปลิง กว้าง 5 เมตร ยาว 235 
เมตร หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 
1,175 ตร.ม.

0.00 497,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายตลุงใต้ – 
เขากระดวง  หมู่ที6 บ้านตลุงใต้ 0.00 0.00 491,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายตลุงใต้ - 
เขากระดวง) หมู่ที 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร ผิวทางหนา 0.15 เมตร

0.00 485,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที 2 
บ้านพนมนาง 0.00 0.00 497,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายเขา
กระดวง - ตลุงใต้) หมู่ที 5 บ้านเขารักษ์ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร ผิวทาง
หนา 0.15 เมตร

0.00 489,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
สายเขากระดวง – ตลุงใต้ หมู่ที 5บ้านเขา
รักษ์ 

0.00 0.00 497,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 53,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝายชะลอนําชัวคราว
พร้อมขุดลอกหน้าฝายหมู่ที 14 บ้านเขา
ใหญ่

0.00 0.00 138,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที 14 
บ้านเขาใหญ่ 0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที 2 
บ้านพนมนาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 414,400

โครงการก่อสร้างรัวบริเวณทีทําการ อบต
.ดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 417,800.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ที 9 
บ้านกรับ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 120 
เมตร ลึก 0.60 เมตร

0.00 143,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมวาง
ท่อระบายนํา หมู่ที 20 บ้านดอนมะรุม  0.00 0.00 245,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมู่ที 
5 บ้านเขารักษ์ ตําบลดอนแสลบ อําเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,950,000

โครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปา 
หมู่ที 12 บ้านเขาดินสอ 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที 6 บ้านตลุงใต้ 0.00 0.00 0.00 50,800.00 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อนําบาดาล หมู่ที 6 
บ้านตลุงใต้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว 
(ค่าเฉลียความลึดตังแต่ 43 - 100 เมตร) 
จํานวน 1 บ่อ

0.00 128,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 9 
บ้านกรับ 0.00 217,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคูนําบ้านดอนแสลบ ช่วง
ที 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร ลึก 
0.70 เมตร  ช่วงที 2 กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,127 เมตร ลึก 0.70 เมตร สถาน
ทีดําเนินการ หมู่ที 1 ตําบลดอนแสลบ 
อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นเงิน 115,900 บาท

0.00 0.00 0.00 115,900.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วย กว้าง 10.00 
เมตร ยาว 915 เมตร ความลึก 2.50 
เมตร สภาพความลึกเดิม 1.50 เมตร 
สถานทีดําเนินการ หมู่ 23 บ้านดอน
พัฒนา ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 
274,900 บาท

0.00 0.00 0.00 274,900.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วย หมู่ที 23 บ้าน
ดอนพัฒนา กว้าง 10 เมตร ยาว 400 
เมตร ลึก 2.5 เมตร ลึกเดิม 2 เมตร

0.00 182,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วยบ้านกรับ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 858 เมตร ความลึก 
1.00 เมตร สถานทีดําเนินการ หมู่ที 9 
บ้านกรับ ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 
96,200 บาท

0.00 0.00 0.00 96,200.00 -100 % 0
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โครงการขุดลอกลําห้วยเหมืองเปรม หมู่ที 
1 บ้านดอนแสลบ กว้าง 10 เมตร ยาว 
860 เมตร ลึก 2 เมตร ลึกเดิม 2.5 เมตร

0.00 379,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกสระนําบ้านเขาดินสอ 
หมู่ที 12 บ้านเขาดินสอ 0.00 0.00 0.00 445,500.00 -100 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที 14 บ้านเขา
ใหญ่ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า 4 นิว ลึก 
100 เมตร

0.00 209,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที 7 บ้าน
หนองปลิงขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า 4 นิว 
ลึก 70 เมตร

0.00 162,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที 20 
บ้านดอนมะรุม 0.00 176,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลียเรียบ 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร สถานทีดําเนินการ หมู่ที 7 
บ้านหนองปลิง ตําบลดอนแสลบ อําเภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นเงิน 
72,200 บาท

0.00 0.00 0.00 72,200.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกเกลียเรียบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
885.00 เมตร หนา 0.10 เมตร สถานที
ดําเนินการ หมู่ที 23 บ้านดอนพัฒนา 
ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 170,000 
บาท

0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง,หมู่ที 19 
บ้านดอนทวีทรัพย์ ,หมู่ที 5 บ้านเขารักษ์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 3,500 
เมตร ผิวทางหนา 0.15 เมตร

0.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที 17 
บ้านวังแสนสุข 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังระบบกระจายเสียงแบบไร้
สายภายในตําบลดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 1,619,500.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพืนทางลูกรัง 
หมู่ที 8 บ้านหนองนางเลิง 0.00 0.00 0.00 149,600.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายตลุง
ใต้ - เขาดินสอ) หมู่ที 6 บ้านตลุงใต้ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 
เมตร

0.00 495,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน
ตลุงใต้ - บ้านหนองระหงส์ หมู่ที 6 บ้าน
ตลุงใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 245 เมตร 
หนา 0.04 เมตร

0.00 491,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน
หนองปลิง – บ้านตลาดเขต  หมู่ที 10 
บ้านหนองปล้อง 

0.00 0.00 1,779,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยใช้หิน
คลุก) หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 
เมตร

0.00 99,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ 
หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง 0.00 0.00 0.00 125,700.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ 
หมู่ที 9 บ้านกรับ 0.00 0.00 0.00 133,200.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น หมู่ที 16 บ้านวังข้าวใหม่ 0.00 0.00 488,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น หมู่ที 17 บ้านวังแสนสุข 0.00 0.00 491,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง 
เชือม หมู่ที 17 บ้านวังแสนสุข  ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 
0.10 เมตร

0.00 498,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น หมู่ที 4 บ้านวังนาค 
เชือม หมู่ที 16 บ้านวังข้าวใหม่ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

0.00 498,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น หมู่ที 5 บ้านเขารักษ์ 
เชือม หมู่ที 20 บ้านดอนมะรุม ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

0.00 249,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น หมู่ที 6 บ้านตลุงใต้ 
เชือม หมู่ที 12 บ้านเขาดินสอ ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

0.00 374,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น 
หมู่ที 22 บ้านสันติสุข เชือมหมู่ 5 บ้าน
เขากรวด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,150 เมตร หนา 0.10 เมตร 

0.00 373,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น 
หมู่ที 23 บ้านดอนพัฒนา 0.00 0.00 426,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหิน
คลุกเกลียเรียบ หมู่ที 11 บ้านใหม่ 0.00 0.00 0.00 372,900.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหิน
คลุกเกลียเรียบ หมู่ที 16 บ้านวังข้าวใหม่ 0.00 0.00 0.00 247,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหิน
คลุกเกลียเรียบ หมู่ที 17 บ้านวังแสนสุข 0.00 0.00 0.00 204,300.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพืนทางหิน
คลุกเกลียเรียบ หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง 0.00 0.00 0.00 221,100.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านตลุง
ใต้ - รางประดู่ หมู่ที 6 บ้านตลุงใต้ กว้าง 
5 เมตร ยาว 1,800 เมตร ผิวทางหนา 
0.15 เมตร

0.00 408,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุกบด
อัดแน่น หมู่ที 2 บ้านพนมนาง 0.00 0.00 498,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที 7 
บ้านหนองปลิง 0.00 245,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเปลียนท่อเมนระบบประปา หมู่
ที 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์  0.00 0.00 342,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเปลียนหอถังประปาหมู่บ้าน  หมู่
ที 12 บ้านเขาดินสอ 0.00 0.00 0.00 268,000.00 -100 % 0
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โครงการเปลียนหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่
ที 23 บ้านดอนพัฒนา 0.00 0.00 0.00 386,900.00 -100 % 0

โครงการเป่าบ่อบาดาลในตําบล จํานวน 
23 บ่อ โดยเป่าบ่อบาดาล หมู่
ที1,3,6,7,9,13,15,17,18,20,24 
จํานวน 
หมู่ละ 1 บ่อ และหมู่ที 
8,11,12,14,19,22 จํานวนหมู่ละ 2 บ่อ 

0.00 220,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.พร้อมบ่อ
พัก 0.00 327,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที 1 บ้าน
ดอนแสลบ 0.00 0.00 148,900.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา หมู่ที 11 บ้าน
ใหม่ 0.00 0.00 381,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

(1)  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายนํา ค่า
ปรับปรุงถนน ค่าขุดลอกแหล่งนํา ฯลฯ

0.00 0.00 999,900.00 0.00 0 % 0

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายนํา ค่า
ปรับปรุงถนน ค่าขุดลอกแหล่งนํา ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ  
หมู่ที 1 บ้านดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 269,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ  
หมู่ที 11 บ้านใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 242,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ  
หมู่ที 19 บ้านดอนทวีทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 77,700

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ  
หมู่ที 20 บ้านดอนมะรุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 89,800

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ  
หมู่ที 24 บ้านทุ่งรวงทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 155,000
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลียเรียบ 
หมู่ที 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนาเฉลีย 
0.10 บาท จํานวนเงิน 60,000 บาท 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกเกลียเรียบ  หมู่ที 3 บ้านวังสําโรง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 64,000

โครงการปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ภายใน
บริเวณสํานักงาน อบต.ดอนแสลบ หมู่ที 
1 มีขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 950 ตาราง
เมตร จํานวนเงิน 267,700 บาท

0.00 0.00 0.00 267,700.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 12,871,200.00 12,192,800.00 11,174,900.00 7,013,100

รวมงบลงทุน 0.00 12,871,200.00 12,192,800.00 11,259,500.00 7,013,100

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 12,888,550.00 12,200,013.00 11,309,500.00 7,063,100

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 12,888,550.00 12,200,013.00 11,309,500.00 7,063,100

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการมหกรรมกีฬาเกษตรดอนแสลบ
หรรษา      0.00 0.00 0.00 51,462.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 51,462.00 20,000

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  15:27:04 หน้า : 45/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 2,800.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 2,800.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,800.00 0.00 61,462.00 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 2,800.00 0.00 61,462.00 30,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการท้องถินรักษ์โลก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0.00 0.00 11,195.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ 0.00 0.00 20,900.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ 0.00 0.00 0.00 32,957.00 -8.97 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 32,095.00 82,957.00 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 32,095.00 82,957.00 130,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 32,095.00 82,957.00 130,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 2,800.00 32,095.00 144,419.00 160,000

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  15:27:04 หน้า : 46/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 7,578.00 117,548.00 159,772.00 200,000.00 0 % 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 13,941,400.00 14,600,000.00 6.85 % 15,600,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 3,309,600.00 3,486,400.00 3.26 % 3,600,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 28,500.00 100,000.00 111,000.00 132,000.00 0 % 132,000

สํารองจ่าย 0.00 31,200.00 455,260.00 671,047.00 -10.59 % 600,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 240,000.00 450,000.00 482,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออม
วันละบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบ
ต.ดอนแสลบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 250,000.00 250,000.00 275,000.00 280,000.00 4.89 % 293,700

รวมงบกลาง 286,078.00 738,748.00 18,702,032.00 19,901,447.00 20,845,700

รวมงบกลาง 286,078.00 738,748.00 18,702,032.00 19,901,447.00 20,845,700

รวมงบกลาง 286,078.00 738,748.00 18,702,032.00 19,901,447.00 20,845,700

รวมแผนงานงบกลาง 286,078.00 738,748.00 18,702,032.00 19,901,447.00 20,845,700

รวมทุกแผนงาน 4,191,353.06 40,543,730.26 58,538,929.35 70,000,000.00 70,000,000

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  15:27:04 หน้า : 47/47
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

     องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 
    อ าเภอ ห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี 

                          
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 งานบริหารทั่วไป รวม 15,013,314 บาท  
  งบบุคลากร รวม 9,770,520 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,231,160 บาท  
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือน
ละ 21,120 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คนๆ
ละ 11,610 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554  
 

      

 
   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เดือนละ 1,900 บาทจ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คนๆละ 950 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 22,800 บาท  
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554  
   

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือน
ละ 1,900 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คนๆละ 950 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 22,800 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

      

 



61 
 

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
   

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จ านวน 90,720 บาท 
 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เดือนละ 7,560 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554  
   

      

 
   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 4,517,160 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เดือนละ 11,610 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เดือนละ 9,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เดือนละ 7,560 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เดือนละ 7,560 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,173,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
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องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554  
   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,539,360 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,753,400 บาท  

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีตามกรอบและแผนอัตราก าลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแสลบ  ดังนี้ 
1.ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น)  1 อัตรา ตั้งไว้  429,120    บาท 
2.ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ต้ัง
ไว้ 362,640 บาท 
3.ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา  ต้ัง
ไว้ 362,640 บาท  
4.ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  1 อัตรา ตั้งไว้ 311,640 บาท 
5.ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 2 อัตรา ตั้งไว้ 653,760 บาท 
6.ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ตั้งไว้  237,600 บาท 
7.ต าแหน่ง เจ้าหนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งไว้ 396,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
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5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

      
  

        
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 105,300 บาท  

      

  
- เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนๆละ 7,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
รายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน ให้แก่ปลัด อบต. ตั้งไว้ 84,000 บาท 
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้ 21,300 บาท 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28  
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
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5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท  

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด เดือน
ละ 3,500 บาท     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,446,240 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามกรอบและแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนแสลบ  ดังนี้ 
1. ต าแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ตั้งไว้  180,000 บาท 
2. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ตั้งไว้ 429,840 บาท 
3. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ตั้งไว้ 174,240 บาท 
4.ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งไว้ 122,160 บาท 
5.ต าแหน่งคนงานทั่วไป 3 อัตรา ตั้งไว้ 324,000 บาท 
6. ต าแหน่งยาม  2  อัตรา ตั้งไว้ 216,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 108,420 บาท  

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,420 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  

      

 
 

  งบด าเนินงาน รวม 4,923,794 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 873,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 713,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการที่ อบต.ดอนแสลบ แต่งตั้งตามโครงการต่างๆ  และ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  อัตราตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนดตั้งไว้ 70,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
 

      



66 
 

 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  643,000  บาท      
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด  ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      
  

       
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
พนักงาน ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจ
ท าในเวลาราชการตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายก าหนดตั้ง
ไว้ 50,000 บาท  
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะ
ได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2549 
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   ค่าใช้สอย รวม 2,451,194 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จ านวน 120,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร , เอกสารสรุปผล
การด าเนินงานหรือประชาสัมพันธ์ผลงานของ อบต.ดอนแสลบ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่  
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้าที่ 41 ล าดับที่ 93  
 

      

    ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 57,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการ
ย่อ – ขยาย ปริมาณการถ่ายขั้นต่ า 15,000 แผ่น/เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 
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    ค่าบริการเวปโฮสติ้งและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม จ านวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการเว็บโฮสติ้ง และค่าจดทะเบียน 
โดเมนเนม ระยะเวลา 1 ปี เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆของ อบต.ดอนแสลบ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 2 ข้อ 4 
 

      

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 620,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาดายหญ้า  ดูแล
ตัดแต่งต้นไม้ จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานระงับอัคคีภัย  
ท าความสะอาดทรัพย์สินของ อบต.  ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องทุกข์และจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 3) 
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   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร  ในการต้อนรับบุคคล  คณะบุคคล  ที่มาตรวจงาน นิเทศ
งาน  ศึกษาดูงาน  ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้ 50,000 บาท   
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 2 ข้อ 5) 
 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่างๆ ต้ัง
ไว้ 30,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่  28  กรกฎาคม  2548)    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 12 ข้อ 34) 
    

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 180,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
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4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  4) พ.ศ.  2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 34 ข้อ 12)     
      

    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  ตามความจ า เป็นดังนี้ 
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มี
เกียรติ ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจาก
ประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บาท 
- ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับ
วาง ณ อนุสาวรีย์ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
- ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10  พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบ
ให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ ) ต้ัง
ไว้ 5,000 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 3 ล าดับที่ 6) 
 

      

    โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 3 
 

      

    โครงการตาวิเศษ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการตาวิเศษ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการ
จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้าที่  42 ล าดับที ่98 
 

    โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เนื่องในวันส าคัญ จ านวน 23,594 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายรณรงค์วัน
ส าคัญ, ป้ายข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 9)   
 

      

    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหารเครื่องดื่ม,ค่าทีพัก และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 188 ล าดับที่  212)    
      
 
 
 
 
 
 

      



73 
 

    โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ จ านวน 550,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  ตามที่กฎหมายก าหนด  อีกทั้งให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมารเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 11)     
      

      

    โครงการวันท้องถิ่นไทย จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น กิจกรรมคัดเลือก
พนักงานดีเด่น,จัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 12)      
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    โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่
ต้นทาง 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการ
จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 73)  
 

      

    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 70,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกณ์
อ่ืนๆ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 13 
 

      

    โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 14 
    

    โครงการอบต.น่าอยู่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมโครงการ อบต.น่าอยู่ เช่น การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมรอบๆส านักงาน การปรับภูมิทัศน์ใน
ส านักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 16   
   

      

    โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร
และพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม,ค่าทีพัก และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 250,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 188 ล าดับที่  213 
 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 90,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้
จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
ตั้งไว้    90,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 
 

      



76 
 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้าที่ 43 ล าดับที่ 100  

 

   ค่าวัสดุ รวม 1,206,600 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 130,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งไว้ 130,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 7 ข้อ 17 
      

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น  ตั้งไว้ 30,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 7 ข้อ 18 
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 141,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ตั้งไว้ 30,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 7 ข้อ 19   
 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแยกประเภท จ านวน 18 ชุดๆ
ละ 6,200 บาท ตั้งไว้ 111,600 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 43 ข้อ 101   
    

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตั้งไว้ 15,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 8 ข้อ 20 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ตั้งไว้ 100,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 8 ข้อ 21 
      

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 620,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  ตั้งไว้ 620,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 22 
      

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งไว้ 20,000 บาท  
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 23 
      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งไว้ 100,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 9 ข้อ 24   
     

      

   วัสดุอื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่าย เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง  เป็นต้น  ตั้งไว้ 30,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 9 ข้อ 25 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 393,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 280,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแสลบ รวมถึงค่าไฟจุดติดตั้งกล้อง CCTV ตั้งไว้ 280,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 26    
      

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 90,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์    ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ   ตั้งไว้ 90,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 27    
      

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา 
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ตั้งไว้ 3,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 28     
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 29    
     

      

  งบลงทุน รวม 274,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 274,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 23,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆละ 23,000 บาท มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz จ านวน 1 หน่วยและมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกา ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ า แบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    1)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ า
หลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้ หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD –RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
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 - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T  หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 59 ล าดับที่ 3 

      
  

       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 32,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท  
มีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ  Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก ไม่น้อย
กว่า 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มี DVD –RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T  หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า Wifi (IEEE 802.11b ,g,n,ac) และ Bluetooth 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 62  ล าดับที่ 17 

      
  

       
    เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 9,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 9,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
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- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง  
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter ,Legal และ Custom 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 62 ล าดับที่ 16 

      
  

       
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 210,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมื่อช ารุดเสียหายแล้ว
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  ตั้งไว้ 210,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 41 ล าดับที่ 14     
      

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 45,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 45,000 บาท 
   รายจ่ายอื่น       
    ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จ านวน 25,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ หรือการวิจัยประเมินผลความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ตั้งไว้ 25,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 30 

      

    ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินให้แก่วัดสระกระเบื้องซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง
ของที่ท าการ อบต.ดอนแสลบ ตั้งไว้ 10,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 31)  
      

      

    ค่าเช่าที่ดินศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบควบคุมอากาศ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินให้แก่ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นค่าเช่าที่ดิน วัดหนองโพธิ์ร้างเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยแบบควบคุมอากาศและปลูกป่าชุมชน  ตั้งไว้ 10,000 บาท  
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 11 ข้อ 31      
      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการประชาคมเพ่ือเพ่ิมเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประชาคมเพ่ือเพ่ิมเติม/
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/
ว 0600 ลงวันที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/
ว 5797 ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว 22938  ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
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 8)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1617  ลง
วันที่ 16  สิงหาคม 2560  เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม-
แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1   
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 6247 ลง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/
ว 0357  ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1002 ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนใน
ระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
12)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน  สู่การ
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ   
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 976 ลง
วันที่ 11 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมืองของรัฐ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับที่ 3
หน้าที่ 43 ล าดับที่ 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  

       



88 
 

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,650,960 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,597,160 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,597,160 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,716,240 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี ตามกรอบและแผนอัตราก าลัง ต้ัง
ไว้ 1,716,240 บาท ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้ัง
ไว้ 376,080  บาท 
2. นักวิชาการคลัง (นักวิชาการช านาญการ)    ตั้งไว้ 288,120 บาท 
3. นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการช านาญการ)   ตั้งไว้ 323,760 บาท 
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (นักวิชาการช านาญการ) ต้ัง
ไว้ 323,760 บาท 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน)  ตั้งไว้ 146,640 บาท 
6. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน)  ตั้งไว้ 138,120 บาท 
7. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัตงิาน)  ตั้งไว้ 119,760 บาท 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน่ (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
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8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

      
  

       

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 58,080 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งไว้ 58,080 บาท 
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตั้งไว้   12,780 บาท 
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       ตั้งไว้   21,300 บาท 
3. เจ้าพนักงานธุรการ               ตั้งไว้   24,000 บาท 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ ๖)  
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  (นัก
บริหารงานคลัง) เดือนละ 3,500 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 
  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 708,840 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบและแผน
อัตราก าลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ ต้ัง
ไว้ 708,840 บาท ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  ตั้งไว้  180,000 บาท 
2. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ต้ังไว้  180,000 บาท 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตั้งไว้  116,280 บาท 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ตั้งไว้  116,280 บาท 
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ตั้งไว้  116,280 บาท 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 
 
 
 
 

      



91 
 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘   ตั้งไว้ 72,000 บาท ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตั้งไว้  24,000 บาท 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ตั้งไว้  24,000 บาท 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ตั้งไว้  24,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  

      

 

  งบด าเนินงาน รวม 991,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 260,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 260,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 
 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลางานปกติ ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด ตั้งไว้ 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ตั้งไว้   35,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
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   ค่าใช้สอย รวม 561,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระ
ภาษ ี ผลงาน อบต.ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1  หน้าที่ 12  ล าดับที่ 32 
 

      

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 336,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่นบันทึกข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในส่วนของกองคลัง  จ านวน 336,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1  หน้าที่ 1  ล าดับที่ 3 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 120,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

    โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ตั้งไว้    10,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564  หน้าที่ 190 ล าดับที่ 221  
 

      

    โครงการท้องถิ่นดีภาษีช่วยอบรมเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานด้านจัดเก็บ
รายได้  เช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1หน้าที่ 12 ล าดับที่ 34 
 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้
จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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   ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น ต้ัง
ไว้ 60,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1  หน้าที่ 7 ล าดับที่ 17 
 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกนัภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น ต้ัง
ไว้ 60,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่9  หน้าที่ 9 ล าดับที่ 24 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ,ค่าธนาณัติ , จดหมาย
ลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตั้งไว้ 5,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

  งบลงทุน รวม 62,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 62,800 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    โครงการจัดซื้อตู้ 4 ลิ้นชัก จ านวน 15,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 4 ลิน้ชัก 2 ตู้ ตู้ละ 7,900 บาท ต้ัง
ไว้ 15,800 บาท 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 60 ล าดับที่ 7  
 

      

    โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก จ านวน 11,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน
กระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท ตั้งไว้ 11,000 บาท 
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- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 60 ล าดับที่ 6 
 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท มีรายละเอียด
ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  มี
ความเร็วสัญญานาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (Ram) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ก าหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 59 ล าดับที่ 4 
 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 41 ล าดับที่ 14 

      

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,206,140 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,081,140 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,081,140 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 486,540 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา ตั้งไว้ 486,540 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
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5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

      
  

       
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 522,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามกรอบและแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแสลบ  ดังนี้ 
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา ต้ัง
ไว้  245,520 บาท 
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า) 2 อัตรา ต้ัง
ไว้ 277,080 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
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4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ ต้ัง
ไว้ 72,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
     

      

  งบด าเนินงาน รวม 125,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 25,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท่ีมี
ค าสั่งมอบหมายในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ตั้งไว้ 25,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ   
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- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 13 ข้อ 36 
     

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ จ านวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ , เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ  ตั้งไว้ 100,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 48      
     

      

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 516,100 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 470,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการจัดซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553   
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 19  ล าดับที่ 50 
 

    โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้กับ
ประชาชน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุกทกภัย และภัยทางถนนเป็น
ต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 20  ล าดับที่ 52 

      

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง  การ
ขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564  หน้า 177 ข้อ 174      
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    โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่า
สถานที่ ฯลฯ  ตั้งไว้ 100,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564 หน้า 177 ข้อ 171   
      

      

    โครงการฝึกอบรมจัดตั้งใหม่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่า
สถานที่ ฯลฯ  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้าที่ 19  ล าดับที่ 47 
 

      

    โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟป่า จ านวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับไฟ
ป่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าวิทยากร , ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม , ค่าสถานที่ ฯลฯ  ตั้งไว้ 15,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 19  ล าดับที่ 49   
 

   ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉายสะท้อนแสง ,
กระบองไฟกระพริบ  เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้าที่ 20  ล าดับที่  53 
      

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ได้แก่ แผงเหล็กกั้น
จราจร ฯลฯรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น ตั้งไว้ 15,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้าที่ 21  ล าดับที่  55 
      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อสะท้อนแสงจราจร
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่  มท 0808.2/
ว 3795  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า  20  ล าดับที่ 54 
      

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ผงเคมีแห้ง โฟม
ดับเพลิง ฯลฯ เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น  ตั้งไว้ 20,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
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พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 20  ล าดับที่ 51   
    

  งบลงทุน รวม 46,100 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 46,100 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก จ านวน 5,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน
กระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตู้ๆละ 5,500 บาท 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 63 ล าดับที่ 20 
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   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       
    โครงการจัดซื้อตู้เก็บสายดับเพลิง จ านวน 5,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บสายดับเพลิง สามารถเก็บสายดับเพลิง
ได้ 2 เส้น ขนาดความยาวเส้นละ 20 เมตร จ านวน 1 ตู้ๆ
ละ 5,600 บาท  (ตั้งราคาตามท้องตลาด) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ  
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 63 ล าดับที่ 21 
 

      

    โครงการจัดซื้อสายดับเพลิง จ านวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ยาว 20 เมตร จ านวน 2 เส้นๆ
ละ 7,500 บาท (สืบราคาตามท้องตลาด) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 63 ล าดับที่ 22  
 

    โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง FOX 1 หัว ต้ัง
ไว้ 20,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 63 ล าดับที่ 23  
 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,869,890 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,572,290 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,572,290 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,705,230 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ตั้งไว้ 355,350 บาท 
2. ต าแหน่ง ข้าราชการครู 5 อัตรา ตั้งไว้ 1,349,880 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
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8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

      
  

       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 800,820 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ได้แก่ 
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ตั้งไว้  180,000 บาท 
- ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ตั้งไว้ 296,820 บาท 
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
- ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา ตั้งไว้ 324,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
      

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 66,240 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558  ต้ัง
ไว้ 66,240 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
 

  งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

      

   ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 13  ล าดับที่ 29 
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  งบลงทุน รวม 222,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 222,600 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 18,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีส านักงาน ราคาตาม
ท้องตลาด จ านวน 6 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 63 ล าดับที่ 24 
 

      

    ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 36,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน คุณลักษณะพื้นฐานและราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 6 หลังๆ ละ 6,000.-บาท  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 63 ล าดับที่ 25 
 

    ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ขนาด 1200 x 691 x 740 mm ตามราคา
ท้องตลาด จ านวน 2 ตัวๆ ละ 6,000.-บาท  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      



115 
 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 64 ล าดับที่ 26   
 

    ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 24,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างาน ขนาด 1200 x 691 x 740 mm.ตาม
ราคาท้องตลาด จ านวน 4 ตัวๆ ละ 6,000.-บาท  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 64 ล าดับที่ 27 

      

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
    โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ จอ LED ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 78,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โทรทัศน์ จอ LED ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 6 เครื่องๆ
ละ 13,100 บาท ตั้งไว้ 78,600 บาท 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 64 ล าดับที่ 28 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 54,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 6 เครื่อง เป็น
เงิน 54,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง  
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- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter ,Legal และ Custom 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 64 ล าดับที่ 29 

      
  

       
  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตลุงใต้ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตลุงใต้ เพ่ือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้ัง
ไว้ 50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 46 ล าดับที่ 110 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,724,890 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 3,184,890 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,213,120 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ชุมชน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 15 ข้อ 41       
 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,113,120 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  ค่าจัดการเรียนการสอนราย
หัว และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน 4 ศูนย ์ รวมจ านวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 144 คน 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนแสลบ จ านวน 79 คน จ านวน 245 วันๆ ละ 20.-บาท   
เป็นเงิน 387,100.-บาท 
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พนมนาง จ านวน 20 คน  จ านวน 245 วันๆ ละ 20.-บาท 
เป็นเงิน 98,000.-บาท 
3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านตลุง จ านวน 25 คน  จ านวน 245 วันๆ ละ 20.-บาท   
เป็นเงิน 122,500.-บาท 
4. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองนางเลิ้ง จ านวน 20 คน จ านวน 245 วันๆ ละ 20.-บาท  
เป็นเงิน 98,000.-บาท 
5. เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแสลบ  
จ านวน 79 คนๆ ละ 1,700.-บาท  เป็นเงิน  134,300.-บาท 
6. เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมนาง  
จ านวน 20 คนๆ ละ 1,700.-บาท  เป็นเงิน 34,000.-บาท 
7. เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุง  
จ านวน 25 คนๆ ละ 1,700.-บาท  เป็นเงิน 42,500.-บาท 
8. เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
นางเลิ้ง จ านวน 20 คนๆ ละ 1,700.-บาท  เป็นเงิน 34,000.-บาท 
9. เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแสลบ
จ านวน 79 คนๆละ 200 บาท.- เป็นเงิน 15,800 บาท 
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10. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           
วัดดอนแสลบ จ านวน 79 คนๆละ 200 บาท.-  
เป็นเงิน 15,800 บาท 
11. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอน
แสลบ จ านวน 79 คนๆละ 300 บาท.- เป็นเงิน 23,700 บาท 
12. เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนแสลบ จ านวน 79 คนๆละ 430 บาท.- เป็นเงิน 33,970 บาท 
13. เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมนาง   
จ านวน 20 คนๆละ 200 บาท.- เป็นเงิน 4,000 บาท 
14. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
พนมนาง  จ านวน 20   คนๆละ 200 บาท.- เป็นเงิน 4,000 บาท 
15. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พนมนาง จ านวน 20  คนๆละ 300 บาท.- เป็นเงิน 6,000 บาท 
16. เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านพนมนาง  จ านวน 20 คนๆละ 430 บาท.- เป็นเงิน 8,600 บาท 
17. เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หนองนางเลิ้ง จ านวน 20 คนๆละ 200 บาท.- เป็นเงิน 4,000 บาท 
18. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หนองนางเลิ้ง จ านวน 20 คนๆละ 200 บาท.- เป็นเงิน 4,000 บาท 

      

  
19. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองนางเลิ้ง จ านวน 20 คนๆละ 300 บาท.-  
เป็นเงิน 6,000 บาท 
20. เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองนางเลิ้ง จ านวน 20 คนๆละ 430 บาท.- เป็นเงิน 8,600 บาท 
21. เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุง  
จ านวน 25 คนๆละ 200 บาท.- เป็นเงิน 5,000 บาท 
22. เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านตลุง จ านวน 25 คนๆละ 200 บาท.- เป็นเงิน 5,000 บาท 
23. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านตลุง จ านวน 25 คนๆละ 300 บาท.- เป็นเงิน 7,500 บาท 
24. เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านตลุง จ านวน 25 คนๆละ 430 บาท.- เป็นเงิน 10,750 บาท 
 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับ 
ที ่2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 13  ล าดับที่ 27 
 

    โครงการเส้นทางการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการเส้นทางการเรียนรู้
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าวิทยากร,
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  หน้า 181  
ล าดับที่ 187 
    

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,971,770 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,971,770 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 4 ศูนย ์จ านวน 144 คน และโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 885 คน รวมจ านวนเด็ก
นักเรียนทั้งสิ้น 1,029 คน จ านวน 260 วัน ราคาเฉลี่ยถุง
ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 1,971,770.-บาท  
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ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  หน้า 18  ล าดับ
ที ่192 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 15  ล าดับที่ 42 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 3,540,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 3,540,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหาร
กลางวัน 

จ านวน 3,540,000 บาท 

      

  
- เพ่ืออุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. จ านวน 6 โรงเรียน รวมจ านวน
เด็ก รวมจ านวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 885 คนๆ ละ 20.-บาท 
จ านวน 200 วัน ตั้งไว้ 3,540,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
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6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ที ่2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 47  ล าดับที่ 111 
 

 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 200,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆในงานวันเด็ก เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าพิธีกร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล ฯลฯ   
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 13  ล าดับที่ 27 

      

 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 930,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 450,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และจัดซื้อ
น้ ายาพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ
น าโรค  
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ าแนวทางการ
ด าเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 22  ล าดับที่ 57 
      

    โครงการลดความเสี่ยงและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จจ านวน 170,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่า
วิทยากร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 21  ล าดับที่ 56 
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   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 16 ข้อ 44)     
 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 17 ข้อ 45     
      

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน       
    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่1 บ้านดอนแสลบ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการ การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1 บ้านดอนแสลบ
4,000 บาท 
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2)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 1 บ้านดอนแสลบ
4,000 บาท 
3)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ 1 บ้านดอนแสลบ12,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 1,2,3 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่10 บ้านหนองปล้อง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 10 บ้านหนองปล้อง 
4,000 บาท 
2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่10 บ้าน หนองปล้อง 12,000 บาท 
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ อุดหนุน หมู่ 10  
บ้านหนองปล้อง 4,000   บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 28,29,30 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่11 บ้านใหม่ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้     
1)โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี หมู่ 11 บ้านใหม่  
จ านวน 6,000 บาท 
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2)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ อุดหนุน หมู่ 11 บ้าน
ใหม่ 7,000 บาท 
3)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 11 บ้านใหม่ 7,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 31,32,33 
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่12 บ้านเขาดินสอ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 12 บ้านเขาดินสอ 6,000 บาท 
2)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม หมู่ 12 บ้านเขาดินสอ 7,000 บาท 
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 12 บ้านเขาดินสอ
7,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 34,35,36 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านโป่งสวรรค์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่13 บ้านโป่งสวรรค์ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้   
1)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 13 บ้านโป่ง
สวรรค์ 6,000 บาท 
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2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 13 บ้านโป่งสวรรค์ 8,000 บาท 
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 13 บ้านโป่งสวรรค์ 
6,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 37,38,39 
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่14 บ้านเขาใหญ่ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 14 บ้านเขา
ใหญ ่7,000 บาท 
2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 14 บ้านเขาใหญ่ 7,000 บาท 
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 14 บ้านเขาใหญ่
6,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 40,41,42 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15 บ้านหนองเจริญ
ทรัพย์ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่15 บ้านหนองเจริญทรัพย์ ให้กับกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
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หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์ 
7,350 บาท 
2)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม หมู่ 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์ 8,400 บาท 
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 15 บ้านหนองเจริญ
ทรัพย์ 4,250 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 22 ล าดับที่ 43,44,45 
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่16 บ้านวังข้าวใหม่ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 16 บ้านวังข้าว
ใหม่ 7,000บาท 
2)โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 16 บ้านวังข้าวใหม่ 6,000 บาท 
3)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 16 บ้านวังข้าวใหม่  7,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 23 ล าดับที่ 46,47,48 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่17 บ้านวังแสนสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู ่17 บ้านวังแสนสุข 8,000 บาท 
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2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 17 บ้านวังแสนสุข 7,000 บาท 
3)โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 17 บ้านวังแสนสุข 5,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 24 ล าดับที่ 49,50,51 
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่18 บ้านทุ่งเจริญ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการ การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 18 บ้านทุ่งเจริญ 
6,000 บาท 
2)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 18 บ้านทุ่ง
เจริญ 6,000 บาท 
3)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 18 บ้านทุ่งเจริญ 8,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 25 ล าดับที่ 52,53,54 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวี
ทรัพย์ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่19 บ้านดอนทวีทรัพย์ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
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1)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 19 บ้านดอน 
ทวีทรัพย์6,000 บาท 
2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี  หมู่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์ 7,000 บาท 
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 19 บ้าน 
ดอนทวีทรัพย์7,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 26 ล าดับที่ 55,56,57 
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านพนมนาง จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่2 บ้านพนมนาง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการ การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนหมู่ 2  
บ้านพนมนาง  5,000 บาท 
2)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 2 บ้านพนมนาง7,000 บาท 
3)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 2 บ้านพนมนาง 
 8,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 4,5,6 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 20 บ้านดอนมะรุม จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่20 บ้านดอนมะรุม ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้     
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   1)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 20 บ้านดอนมะรุม
6,000 บาท 
2) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ 20 บ้านดอนมะรุม 7,000 บาท 
3)โครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 20 บ้านดอนมะรุม
7,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 58,59,60 
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 21 บ้านกาญจนา
ภิเษก 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่21 บ้านกาญจนาภิเษก ให้กับกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้   
1)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 21 บ้านกาญจนา
ภิเษก6,000 บาท 
2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ 21 บ้านกาญจนา
ภิเษก 7,000 บาท 
3) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 21 บ้านกาญจนา
ภิเษก  7,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 61,62,63 
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    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่22 บ้านสันติสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้  
1)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 22  
บ้านสันติสุข 6,000 บาท 
2)โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 22 บ้านสันติสุข 7,000 บาท 
3)โครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 22 บ้านสันติสุข
7,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 29 ล าดับที่ 64,65,66 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่23 บ้านดอนพัฒนา ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการ ควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 23 บ้านดอนพัฒนา 5,000 บาท 
2)โครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 23 บ้านดอนพัฒนา
7,000 บาท 
3)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 23 บ้านดอนพัฒนา 8,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 30 ล าดับที่ 67,68,69 
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    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่24 บ้านทุ่งรวงทอง ให้กับกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้    1)โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี หมู่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง 7,000 บาท 
2)โครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
7,000 บาท 
3)โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู ่24 บ้านทุ่งรวง
ทอง 6,000บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 31 ล าดับที่ 70,71,72 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านวังนาค จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่3 บ้านวังส าโรง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 3 บ้านวังส าโรง 7,000 บาท 
2)โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ 3 บ้านวังส าโรง 
 7,000 บาท 
3)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 3 บ้านวังส าโรง 6,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 7,8,9 
 

      



134 
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่4 บ้านวังนาค ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ 4 บ้านวังนาค 5,000 บาท 
2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ 4 บ้านวังนาค 10,000 บาท 
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 4 บ้านวัง
นาค จ านวน 5,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 10,11,12 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่5 บ้านเขารักษ์ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 5 บ้านเขา
รักษ์  6,000 บาท 
2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 5 บ้านเขารักษ์ 7,000 บาท 
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 5 บ้านเขา
รักษ์ 7,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 13,14,15 
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    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่6 บ้านตลุงใต้ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 6 บ้านตลุงใต้  
7,000 บาท 
2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 6 บ้านตลุงใต้ 6,000 บาท     
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 6 บ้านตลุง
ใต ้7,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 16,17,18 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่7 บ้านหนองปลิง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 7  
บ้านหนองปลิง 4,000บาท 
2)โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 7 บ้านหนองปลิง 4,000 บาท 
3)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ 7 บ้านหนองปลิง 12,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 19,20,21 
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    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่8 บ้านหนองนางเลิ้ง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 8 บ้านหนอง
นางเลิ้ง 7,000 บาท 
2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง 7,000 บาท 
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ 8 บ้านหนอง
นางเลิ้ง 6,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 22,23,24 
 

      

    อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านกรับ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที ่9 บ้านกรับ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1)โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ 9 บ้านกรับ  5,000 บาท 
2)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  หมู่ 9 บ้านกรับ10,500 บาท 
3)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 9 บ้านกรับ จ านวน
4,500 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 25,26,27 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 55,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผูพิ้การและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมประชาชนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในต าบลดอนแสลบ   
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 23  ล าดับที่ 58 
    

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุที่ยากไร้ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ต้ัง
ไว้ 5,000 บาท 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  หน้า 194  ล าดับที่ 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,550,634 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,866,916 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,866,916 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,059,900 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีตามกรอบและแผนอัตราก าลัง ของกองช่าง ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 1 อัตรา ต้ัง
ไว้   393,600 บาท 
2. ต าแหน่ง นายช่างโยธา 2 อัตรา ตั้งไว้ 519,660 บาท 
3. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งไว้ 146,640 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน่ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 45,300 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ 
1.ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 21,300 บาท 
2.ต าแหน่ง นายช่างโยธา ตั้งไว้ 24,000 บาท 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง)   
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง เดือน
ละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 623,716 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบและแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา ตั้งไว้ 142,000 บาท 
2. ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา ต้ัง
ไว้ 242,904 บาท 
3.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ตั้งไว้ 117,360 บาท 
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งไว้ 121,452 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 96,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้ 96,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  

      



141 
 

  งบด าเนินงาน รวม 580,268 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 150,268 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 140,268 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ตั้งไว้  140,268 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท.,และ ก.อบต.  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
   

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล  ตาม
อัตราที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  ตั้งไว้ 10,000 บาท    
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  จ้างเหมาบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะประจ า
หมู่บ้านและภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  จ้างเหมา
บ ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน  รวมถึงจ้างเหมาในการ
ส ารวจ  ตรวจสอบ  ออกแบบ  และซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ฯลฯ  ตั้งไว้ 150,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  

      



142 
 

2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 18 ข้อ 48    

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่า
ที่พัก ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 18 ข้อ 50)       
      

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 18 ข้อ 51  

      
  

       
   ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
 สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 19 ข้อ 52 
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 90,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 19 ข้อ 52)   
      

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของคนงาน
เตาเผาขยะ เช่น ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก เสื้อแขนยาว หมวดกันฝุ่น ถุง
มือ รองเท้ายางหุ้มส้น ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
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 ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 19 ข้อ 53 
     

  งบลงทุน รวม 103,450 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 103,450 บาท 
   ครุภัณฑ์ส ารวจ       
    โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส จ านวน 1,450 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. สายเทปท าด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส 
2. เทปมีความยาว 60 เมตร 
3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 ซม.และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 2 มิลลิเมตร 
4. หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร 
5. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปท าด้วยพลาสติก 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 59  ล าดับที่ 1 

      
  

       
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 22,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจ า แบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักหน่วยความจ า
หลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD –RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพ LED หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 59  ล าดับที่ 2 

      
  

       
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์กองช่าง จ านวน 80,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุกขยะ รถ
กระเช้า แอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯรวมถึงครุภัณฑ์ทุกประเภทของกอง
ช่าง และรายจ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 80,000 บาท 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 45 ล าดับที่ 29 
 

 งานไฟฟ้าถนน รวม 5,244,672 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 380,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 19 ข้อ 54 
       

      

   ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 250,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
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ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 19 ข้อ 55)   
    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 20 ข้อ 56 
     

      

  งบลงทุน รวม 4,689,500 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,689,500 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง ต าบลดอน
แสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 230,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่10 บ้านหนอง
ปล้อง ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณ
งาน เสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 5 ต้น ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด ตั้งไว้ 230,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 25  ล าดับที่ 64 
 

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 455,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่12 บ้านเขา
ดินสอ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณ
งาน เสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10 ต้น ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด ตั้งไว้ 455,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 25  ล าดับที่ 65 

      

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านโป่งสวรรค์  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 230,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่13 บ้านโป่ง
สวรรค์ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณ
งาน เสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 5 ต้น ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด ตั้งไว้ 230,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 26 ล าดับที่ 66 
 

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์ ต าบล
ดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 230,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที ่15 บ้านหนองเจริญ
ทรัพย์ ขนาด 250 วัตต์  จ านวน 5 ต้น  งบประมาณ  230,000.00 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 31  ล าดับที่ 76 

      

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 455,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่16 บ้านวังข้าว
ใหม่ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณ
งาน เสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10 ต้น ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด ตั้งไว้ 455,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 26  ล าดับที่ 67 
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    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 455,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่17 บ้าน                
วังแสนสุข ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณ
งาน เสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10 ต้น ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด ตั้งไว้ 455,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 27 ล าดับที่ 68 

      

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 455,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่18 บ้านทุ่งเจริญ ต าบล
ดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงาน เสาไฟโคม
แบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10 ต้น ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด  ตั้งไว้ 455,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 27  ล าดับที่ 69 

      

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 450,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่22 บ้านสันติสุข ต าบล
ดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงาน เสาไฟโคม
แบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10 ต้น ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด  ตั้งไว้ 450,000 บาท 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 28  ล าดับที่ 70 

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 230,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่23 บ้านดอนพัฒนา  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงาน เสา
ไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 5 ต้น ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด  ตั้งไว้ 230,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 28 ล าดับที่ 71 
 

      

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 455,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่24 บ้านทุ่งรวง
ทอง ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณ
งาน เสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10 ต้น ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด  ตั้งไว้ 455,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 29  ล าดับที่ 72 
 

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 455,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่4 บ้านวังนาค ต าบล
ดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงาน เสาไฟโคม
แบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 10 ต้น ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด  ตั้งไว้ 455,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 29  ล าดับที่ 73 

      

    โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านกรับ ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 230,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที ่9 บ้านกรับ 
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงาน เสา
ไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จ านวน 5 ต้น ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด ตั้งไว้ 230,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 30  ล าดับที่ 74 

    
โครงการก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายโครงเหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลิง ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 359,500 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายโครงเหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลิง ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี รั้วลวดตาข่ายโครงเหล็ก ความยาว 48.00 
 เมตร สูง 4.00 เมตร พร้อมงานไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 4 จุด ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด ตั้งไว้ 359,500 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 30  ล าดับที่ 75 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 175,172 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 175,172 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 175,172 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอพนม
ทวน เป็นค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า บ้านนายมนัส ใจดีและ
พวก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ตั้งไว้ 175,172 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 48  ล าดับที่ 114 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 864,600 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 810,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 600,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ค่าบันทึกข้อมูลการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย รวมถึงค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆที่เก่ียวข้อง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  หน้า 184 ข้อ 197     
      

      

   ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 180,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น ตั้งไว้ 180,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 21 ข้อ  
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   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของคนงาน
เตาเผาขยะ เช่น ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก เสื้อแขนยาว หมวดกันฝุ่น ถุง
มือ รองเท้ายางหุ้มส้น ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 

      

  งบลงทุน รวม 54,600 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 54,600 บาท 
   อาคารต่าง ๆ       

    โครงการรั้วตาข่ายบริเวณอาคารเตาเผาขยะ หมู่ที่ 9 บ้านกรับ ต าบลดอนแส
ลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 54,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าท ารั้วตาข่ายบริเวณอาคารเตาเผาขยะ หมู่ที ่9 บ้าน
กรับ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี กว้าง 10.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด ตั้งไว้ 54,600 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 31  ล าดับที่ 77 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,135,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 880,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้าน
เศรษฐกิจชุมชน 

จ านวน 400,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา
ดูงานเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเศรษฐกิจชุมชน เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 400,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 129
ข้อ 6       
     

      

    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

จ านวน 400,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าวิทยากร,ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 180 
 ข้อ 186    
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    โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าพริกแกง หมู่ 14 บ้านเขาใหญ่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าพริก
แกง หมู่ 14 บ้านเขาใหญ่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 17  ล าดับที่ 41 
 

      

    โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปูนา หมู่ 22 บ้านสันติสุข จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปูนา หมู่ 22 บ้าน
สันติสุข ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 17  ล าดับที่ 41 
 

      

    โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า หมู่ 5 บ้านเขารักษ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า หมู่ 5  
บ้านเขารักษ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 17  ล าดับที่ 43 
 

    โครงการส่งเสริมอาชีพถ่านอัดแท่ง หมู่ 12 บ้านเขาดินสอ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมอาชีพถ่านอัดแท่ง หมู่ 12 บ้านเขา
ดินสอ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 17  ล าดับที่ 40 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน       
    โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแสลบ จ านวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแสลบ เพ่ือใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลดอนแสลบ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 48  ล าดับที่ 113 
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   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       
    โครงการเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลดอนแสลบ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 48  ล าดับที่ 112 
 

      

    เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลดอนแสลบ จ านวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลดอน
แสลบ ในการจัดกิจกรรมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึง
ความส าคัญของสถาบันครอบครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 48 ข้อ 1    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอกพ้ืนที่ จ านวน 45,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น  เช่น  ค่าส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  ค่าเสื้อทีม  ค่า
เลี้ยงอาหารนักกีฬา  ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ  ตั้งไว้ 45,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 14  ล าดับที่ 31 
 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาในหมู่ ได้แก่  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 16  ล าดับที่ 37 
     

      

    โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี “หนองปลิงคัพ” จ านวน 35,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาในหมู่ ได้แก่  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 16  ล าดับที่ 38 
    

    โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดต าบลดอนแสลบ จ านวน 110,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ค่ากรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ ตั้งไว้ 110,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 14  ล าดับที่ 30 
    

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 730,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 730,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ จ านวน 250,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญของชาติ   
ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ งานรับเสด็จฯ เป็นต้น  เช่น  ค่า
ธง ค่าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ค่าเงินรางวัล  ค่าตกแต่ง
สถานที่  ค่าพลุ   ดอกไม้ไฟ  ค่ามหรสพดนตรี  ค่าเครื่องเสียง  ค่า
ไฟฟ้าประดับ  ค่าเช่าเต็นท์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น 
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  หน้า 185 
  ล าดับที่ 203 
      

    โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และสวดมนต์ข้าม
ปี เช่น ค่าน้ าปานะ ค่าอาหารถวายพระ เป็นต้น ตั้งไว้ 10,000 บาท 
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 15  ล าดับที่ 35 
 

      

    โครงการประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา จ านวน 120,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าขบวนเทียนพรรษา ค่าน้ าดื่มและ
น้ าแข็ง ส าหรับผู้เข้าร่วมเดินขบวน ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นใน
การจัดงาน ตั้งไว้ 120,000 บาท 
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 15  ล าดับที่ 33 
 

      

    โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
และแข่งขันเรือยาว เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
สถานที่ ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 14  ล าดับที่ 32 
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    โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ จ านวน 300,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ เช่นค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัลการแข่งขันกิจกรรม
การละเล่นต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 300,000 บาท 
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 15  ล าดับที่ 34 

      

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 7,063,100 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้าที่ 22 ล าดับที่  63 
     

      

  งบลงทุน รวม 7,013,100 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,013,100 บาท 

   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
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    โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านกรับ จ านวน 445,700 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่
ที ่9 บ้านกรับ ท่อคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร  
จ านวน 104 ท่อน พร้อมบ่อพัก 12 บ่อ งบประมาณ 
 445,700.00 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 32  ล าดับที่ 78 
 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ จ านวน 494,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่1 บ้านดอน
แสลบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร   
งบประมาณ  494,800.00 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 32 ล าดับที่ 79 
 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง จ านวน 498,300 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่10 บ้าน
หนองปล้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 920.00 ตาราง
เมตร  งบประมาณ  498,300.00 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 33  ล าดับที่ 80 
 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข จ านวน 494,800 บาท 

      

  
– เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่17 บ้านวัง
แสนสุข กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 
 494,800.00 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 33  ล าดับที่ 81 
 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านพนมนาง จ านวน 490,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่2  
บ้านพนมนาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ  490,000.00 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 34  ล าดับที่ 82 
 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 21 บ้านกาญจนาภิเษก จ านวน 282,000 บาท 

      

  
– เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่21 บ้าน
กาญจนาภิเษก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร  
งบประมาณ  282,000.00 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 34  ล าดับที่ 83 
 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง จ านวน 324,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่8 บ้านหนอง
นางเลิ้ง   กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร   
งบประมาณ  324,800.00 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า  35 ล าดับที่ 84 
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    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 บ้านกรับ จ านวน 494,800 บาท 

      

  
– เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่9 บ้าน
กรับ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร  งบประมาณ
494,800.00 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 35  ล าดับที่ 85 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 226,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่23 บ้านดอน
พัฒนา ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด ตั้งไว้ 
226,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า  36 ล าดับที่ 86 
 

      

    โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านพนมนาง จ านวน 414,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา หมู่ที ่2 บ้านพนมนาง 
ขนาด 12. ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ระบบ
ประปา  งบประมาณ  414,400.00 บาท 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 36  ล าดับที่ 87 
 

    โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์  
ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 1,950,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเขา
รักษ์ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 58 เมตร ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด ต้ัง
ไว้ 1,950,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 37  ล าดับที่ 88 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ จ านวน 269,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 1  
บ้านดอนแสลบ ช่วง
ที ่1  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ช่วง
ที ่2.  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ช่วง
ที ่3   กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.ดอนแสลบก าหนด งบประมาณ  269,000.00 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 37 ล าดับที่ 89 
 

    โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ จ านวน 242,000 บาท 

      

  
– เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 11 บ้านใหม่  
ช่วงที่ 1  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที ่2.  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.ดอนแสลบ ก าหนด งบประมาณ  242,000.00 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 39  ล าดับที่ 90 

      

    โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์ จ านวน 77,700 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวี
ทรัพย์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร       
งบประมาณ  77,700.00 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า  39 ล าดับที่ 91 
 

    โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 20 บ้านดอนมะรุม จ านวน 89,800 บาท 

      

  
– เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 20 บ้านดอน
มะรุม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร   หนา 0.10 เมตร        
งบประมาณ  89,800.00 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 40  ล าดับที่ 92 

      

    โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง จ านวน 155,000 บาท 

      

  
– เพ่ือจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 24         
บ้านทุ่งรวงทอง 
ช่วงที่ 1  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร มี
พ้ืนที่ด าเนินการรวมสองช่วงไม่น้อยกว่า 8,640 ตารางเมตร ตามแบบ
ที ่อบต.ดอนแสลบ ก าหนด งบประมาณ  155,000.00 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 40  ล าดับที่ 93 
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    โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 3 บ้านวัง
ส าโรง 

จ านวน 64,000 บาท 

      

  
– เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกเกลี่ยเรียบ  หมู่
ที ่3 บ้านวังส าโรง  
ช่วงที่ 1  กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 330.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2.  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบท่ี อบต.ดอนแสลบ ก าหนด งบประมาณ  64,000.00 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 41 ล าดับที่ 94 

      

 

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลดอนแสลบตั้งไว้ 20,000 บาท 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 23  ล าดับที่ 59 
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   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  หน้า 128 ข้อ 2      
      

      

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 130,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก จ านวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ และกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000 บาท 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 23  ล าดับที่ 60 
 

      

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่3 หน้า 23  ล าดับที่ 61 
     

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 20,845,700 บาท 
  งบกลาง รวม 20,845,700 บาท 
   งบกลาง รวม 20,845,700 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่อบต.จะต้องจ่ายเพ่ือ
อุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ต้ัง
ไว้ 167,180 บาท     
และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งไว้  32,820  บาท  (ตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่าย
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ) ตามพระราชบัญญัติ 
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การ
จ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 29 ข้อ 91)   
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   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 15,600,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/
ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564  หน้า 187  ข้อ 207      

      

      
  

       
   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,600,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  คนละ 800 บาทต่อเดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที ่2 พ.ศ. 2559   
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/
ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561 - 2564  หน้า 187  ข้อ 208      

      
  

       
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 132,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ราย
ละ 500 บาท/เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  หน้า 187 ข้อ 206    
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   ส ารองจ่าย จ านวน 600,000 บาท 

      

  
- เพ่ือส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านั้น    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที ่ มท  0313. 4 /
ว 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4224  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และน้ าล้นตลิ่ง 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  
เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/
ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/
ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.4/ว 1064  ลงวนัที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ าท่วม
ฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และดินถล่ม ปี 2560 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560 
เรื่อง  
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560   
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560   
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13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560    
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561      

      
  

       
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) จ านวน 150,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต้ัง
ไว้ 150,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4295 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  หน้า 187 ข้อ 210 
 

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนแสลบ จ านวน 250,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนแส
ลบ หลักเกณฑ์เงินสมทบอบต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้ัง
ไว้ 250,000 บาท 
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/
ว 1263  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557   
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6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1201  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้ง
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552 
เรื่อง การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/
ว 1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554   
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  ที่  มท 0891.3/ว 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม 
2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : ส าหรับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
-  จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  หน้า 187 ข้อ 209)   

      
  

       
   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ถึงแก่
ความตายในระหว่างปฏิบัติราชการ หรือเงินค่าท าขวัญข้าราชการ/
พนักงานและลูกจ้างที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 
 บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วย
พิเศษ กรณี ข้าราชการการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ
บ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560   
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 29 ข้อ 93     
 

      

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 293,700 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน)  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 30 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม  2560   
4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 2305 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือการส่ง
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564  เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่1 หน้า 29 ล าดับที่ 94   
      

 


