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เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
                                         

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 
อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงโดน 

เขต/อ าเภอ ประทาย จงัหวดันครราชสีมา 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

.- ซอย- ถนน- แขวง/ต าบล - 

เขต/อ าเภอ ประทาย จงัหวดันครราชสีมา ๓๐๑๘๐ 

      

      

พื้นท่ี ๓๖.๐๐ ตารางกิโลเมตร 

      

ประชากรทัง้หมด ๓,๙๘๗ คน 

ชาย ๑,๙๙๘ คน 

หญงิ ๑,๙๘๙ คน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ของ 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา 
 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
     

  บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดนอกีครัง้หนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 
จงึขอชีแ้จงใหท้่านประธานและสมาชกิทุกท่านไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดงัต่อไปนี้ 
 

๑. สถานะการคลงั 
  

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
    

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๓ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มสีถานะ
การเงนิ ดงันี้ 

    
๑.๑.๑ เงนิฝากธนาคาร จ านวน ๒๓,๒๑๙,๕๔๗.๑๑ บาท 

   
๑.๑.๒ เงนิสะสม จ านวน ๖,๖๒๘,๑๓๐.๐๒ บาท 

   
๑.๑.๓ เงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน ๑๑,๑๑๗,๓๗๐.๓๓ บาท 

   
๑.๑.๔ รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบก่อหนี้ผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บกิจา่ย จ านวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 

   
๑.๑.๕ รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไม่ไดก้่อหนี้ผกูพนั จ านวน ๕ โครงการ รวม ๙๔๙,๕๖๘.๐๐ บาท 

   
๑.๒ เงนิกูค้งคา้ง จ านวน ๐.๐๐ บาท 

  
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

   
(๑) รายรบัจรงิ จ านวน ๒๖,๕๕๔,๑๗๔.๓๔ บาท ประกอบดว้ย 

    
หมวดภาษอีากร จ านวน ๖,๔๕๓.๐๐ บาท 

   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต จ านวน ๖๐,๓๖๔.๐๐ บาท 

   
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ จ านวน ๑๖๘,๑๘๘.๘๐ บาท 

   
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ านวน ๐.๐๐ บาท 

   
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ จ านวน ๑๓,๘๗๐.๐๐ บาท 

   
หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน ๐.๐๐ บาท 

   
หมวดภาษจีดัสรร จ านวน ๑๓,๗๑๐,๔๓๓.๕๔ บาท 

   
หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป จ านวน ๑๒,๕๙๔,๘๖๕.๐๐ บาท 

   
(๒) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน ๒,๔๐๘,๗๒๓.๐๐ บาท 

   
(๓) รายจ่ายจรงิ จ านวน ๒๒,๓๙๓,๘๕๔.๖๙ บาท ประกอบดว้ย 

 



   
งบกลาง จ านวน ๗,๑๗๑,๖๖๓.๙๗ บาท 

   
งบบุคลากร จ านวน ๗,๙๑๘,๑๖๑.๐๐ บาท 

   
งบด าเนินงาน จ านวน ๓,๑๓๙,๔๓๖.๓๘ บาท 

   
งบลงทุน จ านวน ๒,๒๑๓,๗๐๐.๐๐ บาท 

   
งบรายจ่ายอื่น จ านวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

   
งบเงนิอุดหนุน จ านวน ๑,๙๓๐,๘๙๓.๓๔ บาท 

   
(๔) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน ๗๘๘,๗๒๓.๐๐ บาท 

   
(๕) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิสะสม จ านวน ๔,๗๘๓,๖๐๐.๐๐ บาท 

   
(๖) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 

   
(๗) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิกู ้จ านวน ๐.๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าแถลง
งบประมาณ 

  

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 
อ.ประทาย จ.นครราชสมีา     

        
รายรบัจริง 
ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๔ 

รายได้จดัเกบ็เอง 
   

 
หมวดภาษอีากร ๘๑,๒๑๓.๐๐ ๗๗,๐๐๐.๐๐ ๘๗,๐๐๐.๐๐ 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต ๕๒,๓๗๕.๐๐ ๕๑,๒๐๐.๐๐ ๕๑,๒๐๐.๐๐ 

 
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ ๑๗๑,๘๗๓.๒๘ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ ๗๒,๓๙๑.๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายไดจ้ดัเกบ็เอง ๓๗๗,๘๕๒.๒๘ ๓๕๙,๒๐๐.๐๐ ๓๖๘,๒๐๐.๐๐ 

รายได้ท่ีรฐับาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   

 
หมวดภาษจีดัสรร ๑๔,๗๔๙,๔๐๖.๙๕ ๑๔,๖๔๐,๘๐๐.๐๐ ๑๔,๘๗๑,๘๐๐.๐๐ 

รวมรายไดท่ี้รฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๑๔,๗๔๙,๔๐๖.๙๕ ๑๔,๖๔๐,๘๐๐.๐๐ ๑๔,๘๗๑,๘๐๐.๐๐ 

รายได้ท่ีรฐับาลอดุหนุนให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   

 
หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป ๑๒,๔๗๑,๕๘๖.๐๐ ๑๓,๕๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๙๔๓,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายไดท่ี้รฐับาลอดุหนุนให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๑๒,๔๗๑,๕๘๖.๐๐ ๑๓,๕๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๙๔๓,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๒๗,๕๙๘,๘๔๕.๒๓ ๒๘,๕๓๑,๕๐๐.๐๐ ๒๘,๑๘๓,๐๐๐.๐๐ 
  



 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงโดน 

อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

รายจา่ย รายจา่ยจริง 
ปี ๒๕๖๒ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๔ 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง ๖,๙๙๕,๒๐๖.๑๖ ๘,๖๐๔,๐๐๐.๐๐ ๗,๘๗๔,๘๙๔.๐๐ 

  งบบุคลากร ๘,๑๒๑,๘๒๕.๐๐ ๙,๑๘๖,๖๗๘.๐๐ ๙,๖๖๕,๘๗๘.๐๐ 

  งบด าเนินงาน ๓,๒๒๑,๙๓๓.๑๖ ๕,๕๘๔,๙๒๒.๐๐ ๕,๔๖๑,๕๒๘.๐๐ 

  งบลงทุน ๒,๕๔๐,๙๐๐.๐๐ ๒,๘๗๓,๔๐๐.๐๐ ๒,๙๓๘,๒๐๐.๐๐ 

  งบรายจ่ายอื่น ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

  งบเงนิอุดหนุน ๒,๑๔๘,๙๙๒.๕๐ ๒,๒๕๗,๕๐๐.๐๐ ๒,๒๑๗,๕๐๐.๐๐ 

รวมจา่ยจากงบประมาณ ๒๓,๐๔๘,๘๕๖.๘๒ ๒๘,๕๓๑,๕๐๐.๐๐ ๒๘,๑๘๓,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๒๓,๐๔๘,๘๕๖.๘๒ ๒๘,๕๓๑,๕๐๐.๐๐ ๒๘,๑๘๓,๐๐๐.๐๐ 



ส่วนท่ี ๒ 

ข้อบญัญติั 

เร่ือง 

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงโดน 

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา 

        
 



บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 

อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป ๙,๙๔๘,๖๘๐ 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ๔๐,๐๐๐ 

ด้านบริการชมุชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา ๔,๑๕๗,๒๗๖ 

  แผนงานสาธารณสุข ๒๐๐,๐๐๐ 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ๓๐,๐๐๐ 

  แผนงานเคหะและชมุชน ๑,๙๑๗,๖๕๐ 

  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ๑๐๓,๕๐๐ 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ๒๘๐,๐๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓,๔๗๖,๐๐๐ 

  แผนงานการเกษตร ๑๕๕,๐๐๐ 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง ๗,๘๗๔,๘๙๔ 

งบประมาณรายจา่ยทัง้ส้ิน ๒๘,๑๘๓,๐๐๐ 
 



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
  

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 
  

อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 
 

  



แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

 

          
งาน 

 

 
งบ 

 

 

  
 

งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั รวม 
 
งบบุคลากร ๕,๗๘๗,๖๐๐ ๑,๓๒๐,๘๔๐ ๗,๑๐๘,๔๔๐ 
 
    เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) ๑,๙๘๐,๗๒๐ ๐ ๑,๙๘๐,๗๒๐ 
 
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) ๓,๘๐๖,๘๘๐ ๑,๓๒๐,๘๔๐ ๕,๑๒๗,๗๒๐ 
 
งบด าเนินงาน ๑,๙๙๖,๙๘๐ ๗๘๓,๒๖๐ ๒,๗๘๐,๒๔๐ 
 
    ค่าตอบแทน ๕๐๑,๙๘๐ ๒๘๓,๒๖๐ ๗๘๕,๒๔๐ 
 
    ค่าใชส้อย ๙๙๒,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๑๒,๐๐๐ 
 
    ค่าวสัด ุ ๒๕๕,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ 
 
    ค่าสาธารณูปโภค ๒๔๘,๐๐๐ ๐ ๒๔๘,๐๐๐ 
 
งบลงทุน ๓๕,๐๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐ 
 
    ค่าครุภณัฑ ์ ๓๕,๐๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐ 
 
งบรายจ่ายอ่ืน ๒๕,๐๐๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ 
 
    รายจ่ายอื่น ๒๕,๐๐๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ 
 
รวม ๗,๘๔๔,๕๘๐ ๒,๑๐๔,๑๐๐ ๙,๙๔๘,๖๘๐ 

    
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
          

งาน 
 

 
งบ 

 

 

  
 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคีภยั 

รวม 

 
งบด าเนินงาน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
 
    ค่าใชส้อย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
 
รวม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

 

 

 



แผนงานการศึกษา 
 

 

     
งาน 

 

 
งบ 

 

 

  
 งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

การศึกษา 

งานระดบั
ก่อนวยัเรียน

และ
ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่
ก าหนด
ระดบั 

รวม 

 
งบบุคลากร ๑,๒๒๑,๓๐๐ ๐ ๐ ๑,๒๒๑,๓๐๐ 

 
    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) ๑,๒๒๑,๓๐๐ ๐ ๐ ๑,๒๒๑,๓๐๐ 

 
งบด าเนินงาน ๔๐๔,๔๑๐ ๙๓๔,๕๖๖ ๔๐,๐๐๐ ๑,๓๗๘,๙๗๖ 

 
    ค่าตอบแทน ๑๑๔,๔๑๐ ๐ ๐ ๑๑๔,๔๑๐ 

 
    ค่าใชส้อย ๒๒๐,๐๐๐ ๑๖๑,๙๕๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๒๑,๙๕๐ 

 
    ค่าวสัด ุ ๗๐,๐๐๐ ๗๗๒,๖๑๖ ๐ ๘๔๒,๖๑๖ 

 
งบลงทุน ๑๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๗,๐๐๐ 

 
    ค่าครุภณัฑ ์ ๑๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๗,๐๐๐ 

 
งบเงินอดุหนุน ๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ 

 
    เงนิอุดหนุน ๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐ 

 
รวม ๑,๖๔๒,๗๑๐ ๒,๔๗๔,๕๖๖ ๔๐,๐๐๐ ๔,๑๕๗,๒๗๖ 

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
  

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 
  

อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 
 

 

แผนงานสาธารณสุข 
      

งาน 
 

 
งบ 

 

 

  
 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข 

รวม 

 
งบด าเนินงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 
    ค่าตอบแทน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
 
    ค่าใชส้อย ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
 
รวม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
      

งาน 
 

 
งบ 

 

 

  
 

งานสวสัดิการสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห ์

รวม 

 
งบด าเนินงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 
    ค่าใชส้อย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 
รวม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
      

งาน 
 

 
งบ 

 

 

  
 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน 

รวม 

 
งบบุคลากร ๑,๓๓๖,๑๓๘ ๑,๓๓๖,๑๓๘ 
 
    เงนิเดอืน (ฝ่าย
ประจ า) 

๑,๓๓๖,๑๓๘ ๑,๓๓๖,๑๓๘ 
 
งบด าเนินงาน ๕๐๗,๓๑๒ ๕๐๗,๓๑๒ 
 
    ค่าตอบแทน ๑๓๒,๓๑๒ ๑๓๒,๓๑๒ 
 
    ค่าใชส้อย ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 
 
    ค่าวสัด ุ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ 
 
งบลงทุน ๗๔,๒๐๐ ๗๔,๒๐๐ 
 
    ค่าครุภณัฑ ์ ๗๔,๒๐๐ ๗๔,๒๐๐ 
 
รวม ๑,๙๑๗,๖๕๐ ๑,๙๑๗,๖๕๐ 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
    

งาน 
 

 
งบ 

 

 

  
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็
ชุมชน 

รวม 

 
งบด าเนินงาน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
 
    ค่าใชส้อย ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
 
งบเงินอดุหนุน ๑๓,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐ 
 
    เงนิอุดหนุน ๑๓,๕๐๐ ๑๓,๕๐๐ 
 
รวม ๑๐๓,๕๐๐ ๑๐๓,๕๐๐ 
 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 

 

     
งาน 

 

 
งบ 

 

 

  
 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรม
ท้องถ่ิน 

รวม 

 
งบด าเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ 
 
    ค่าใชส้อย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ 
 
รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ 

  

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
      

งาน 
 

 
งบ 

 

 

  
 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 
 
งบลงทุน ๒,๘๑๒,๐๐๐ ๒,๘๑๒,๐๐๐ 
 
    ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ๒,๘๑๒,๐๐๐ ๒,๘๑๒,๐๐๐ 
 
งบเงินอดุหนุน ๖๖๔,๐๐๐ ๖๖๔,๐๐๐ 
 
    เงนิอุดหนุน ๖๖๔,๐๐๐ ๖๖๔,๐๐๐ 
 
รวม ๓,๔๗๖,๐๐๐ ๓,๔๗๖,๐๐๐ 

 

 

 

แผนงานการเกษตร 
 

 

     
งาน 

 

 
งบ 

 

 

  
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่า

ไม ้
รวม 

 
งบด าเนินงาน ๕๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ 
 
    ค่าใชส้อย ๕๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ 
 
รวม ๕๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ 

  



แผนงานงบกลาง 
          

งาน 
 

 
งบ 

 

 

  
 

งบกลาง รวม 
 
งบกลาง ๗,๘๗๔,๘๙๔ ๗,๘๗๔,๘๙๔ 
 
    งบกลาง ๗,๘๗๔,๘๙๔ ๗,๘๗๔,๘๙๔ 
 
รวม ๗,๘๗๔,๘๙๔ ๗,๘๗๔,๘๙๔ 

 

 

   

โดยทีเ่ป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญตัพิ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๘๗ จงึตราขอ้บญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเหน็ชอบของสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
เมอืงโดน และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอประทาย 

  ขอ้ ๑. ขอ้บญัญตั ินี้เรยีกว่า ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ขอ้ ๒. ขอ้บญัญตั ินี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ ๒๘,๑๘๓,๐๐๐ บาท 

  
ขอ้ ๔. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง หมวดภาษจีดัสรร และหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ ๒๘,๑๘๓,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งันี้ 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป ๙,๙๔๘,๖๘๐ 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ๔๐,๐๐๐ 

ด้านบริการชมุชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา ๔,๑๕๗,๒๗๖ 

  แผนงานสาธารณสุข ๒๐๐,๐๐๐ 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ๓๐,๐๐๐ 

  แผนงานเคหะและชมุชน ๑,๙๑๗,๖๕๐ 

  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ๑๐๓,๕๐๐ 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ๒๘๐,๐๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓,๔๗๖,๐๐๐ 

  แผนงานการเกษตร ๑๕๕,๐๐๐ 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง ๗,๘๗๔,๘๙๔ 

งบประมาณรายจา่ยทัง้ส้ิน ๒๘,๑๘๓,๐๐๐ 
 



  ขอ้ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ ๐ บาท ดงันี้  
 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย ๐ 
 

  
ขอ้ ๖. ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดนปฏบิตักิารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 

  ขอ้ ๗. ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดนมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตันิี้ 

        

    ประกาศ ณ วนัที ่...................................................................... 

        

        

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

      (นายอุทยั แสนนอก) 

      ต าแหน่ง นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 

อนุมตั ิ   

        

        

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

(นายเลศิพนัธุ ์สนิบรรเลงเสนาะ)   

ต าแหน่ง นายอ าเภอประทาย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

รายงานประมาณการรายรบั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 

ประทาย จงัหวดันครราชสมีา 
       

 

 

 



 รายรบัจริง ประมาณการ 

  ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี ๒๕๖๔ 

หมวดภาษี
อากร 

              

ภาษทีีด่นิ
และสิง่ปลูก
สรา้ง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๔.๒

๙ 
% ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

ภาษโีรงเรอืน
และทีด่นิ 

๒๕,๙๑๔.๕๐ ๒๖,๖๕๕.๐๐ ๒๘,๗๒๒.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๑,๐๐๐.๐๐ 

ภาษบี ารุง
ทอ้งที ่

๓๗,๓๕๒.๐๐ ๔๙,๖๔๖.๐๐ ๕๐,๓๗๗.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๑,๐๐๐.๐๐ 

ภาษป้ีาย ๒,๗๗๔.๐๐ ๔,๙๑๔.๐๐ ๒,๑๑๔.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๕,๐๐๐.๐๐ 
รวมหมวด
ภาษีอากร 

๖๖,๐๔๐.๕๐ ๘๑,๒๑๕.๐๐ ๘๑,๒๑๓.๐๐ ๗๗,๐๐๐.๐๐     ๘๗,๐๐๐.๐๐ 

หมวด
ค่าธรรมเนี
ยม ค่าปรบั 
และ
ใบอนุญาต 

              

ค่าธรรมเนีย
มเกีย่วกบั
การควบคุม
อาคาร 

๑,๗๑๒.๐๐ ๑,๓๑๐.๐๐ ๑,๐๐๑.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๑,๘๐๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนีย
มเกบ็ขน
อุจจาระหรอื
สิง่ปฏกิูล 

๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนีย
มเกีย่วกบั
ทะเบยีน
พาณิชย ์

๐.๐๐ ๒๒๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๓๐๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนีย
มอื่น ๆ 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑,๗๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๒,๐๐๐.๐๐ 

ค่าปรบัการ
ผดิสญัญา 

๑๖๒,๙๒๕.๐๐ ๑๕๓,๔๗๘.๐๐ ๓๑,๙๓๔.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

ค่าใบอนุญาต
รบัท าการ

๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๓,๐๐๐.๐๐ 



เกบ็ ขน สิง่
ปฏกิูล หรอื
มลูฝอย 
ค่าใบอนุญาต
ประกอบการ
คา้ส าหรบั
กจิการทีเ่ป็น
อนัตรายต่อ
สุขภาพ 

๒๒,๘๐๐.๐๐ ๒๔,๐๔๐.๐๐ ๑๓,๙๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๒๓,๐๐๐.๐๐ 

ค่าใบอนุญาต
เกีย่วกบัการ
ควบคุม
อาคาร 

๗๒๐.๐๐ ๕๘๐.๐๐ ๔๘๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๘๐๐.๐๐ 

ค่าใบอนุญาต
อื่นๆ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๓๐๐.๐๐ 

รวมหมวด
ค่าธรรมเนี
ยม ค่าปรบั 

และ
ใบอนุญาต 

๑๙๑,๑๕๗.๐๐ ๑๘๕,๖๓๘.๐๐ ๕๒,๓๗๕.๐๐ ๕๑,๒๐๐.๐๐     ๕๑,๒๐๐.๐๐ 

หมวด
รายได้จาก
ทรพัยสิ์น 

              

ดอกเบีย้ ๑๘๑,๐๕๓.๖๐ ๑๗๔,๒๖๒.๘๖ ๑๗๑,๘๗๓.๒๘ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมหมวด
รายได้จาก
ทรพัยสิ์น 

๑๘๑,๐๕๓.๖๐ ๑๗๔,๒๖๒.๘๖ ๑๗๑,๘๗๓.๒๘ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐     ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

หมวด
รายได้
เบด็เตลด็ 

              

ค่าขายแบบ
แปลน 

๒๗,๖๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้
เบด็เตลด็
อื่นๆ 

๔๔๕.๐๐ ๘๐๐.๐๐ ๗๑,๗๙๑.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ 
-

๑๐๐.๐
๐ 

% ๐.๐๐ 

รวมหมวด
รายได้

เบด็เตลด็ 
๒๘,๐๔๕.๐๐ ๙,๘๐๐.๐๐ ๗๒,๓๙๑.๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐     ๓๐,๐๐๐.๐๐ 



หมวดภาษี
จดัสรร 

              

ภาษแีละ
ค่าธรรมเนีย
มรถยนต ์

๑,๔๖๖,๓๒๑.๒๘ ๔๗๘,๖๔๓.๒๑ ๔๙๖,๙๒๓.๒๓ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ภาษมีลูค่าเพิ่
มตาม 
พ.ร.บ. 
ก าหนดแผน
ฯ 

๘,๒๔๓,๓๘๙.๖
๒ 

๘,๔๕๐,๒๒๔.๕
๓ 

๘,๕๘๑,๕๕๘.๔๒ ๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓.๔๖ % ๘,๕๘๖,๘๐๐.๐๐ 

ภาษมีลูค่าเพิ่
มตาม 
พ.ร.บ. 
จดัสรรรายได้
ฯ 

๑,๗๗๙,๗๗๐.๓
๓ 

๑,๘๙๖,๓๑๑.๗๐ ๑,๗๓๐,๒๘๖.๓๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ภาษธีุรกจิ
เฉพาะ 

๙๒,๗๒๖.๙๖ ๙๑,๔๔๗.๙๖ ๙๔,๓๔๕.๑๘ ๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑.๐๖ % ๙๕,๐๐๐.๐๐ 

ภาษสุีรา ๘๔๖,๔๔๕.๔๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๐.๐๐ 
ภาษี
สรรพสามติ 

๒,๐๓๙,๘๓๓.๙๘ 
๓,๒๒๒,๒๙๓.๙

๒ 
๓,๔๘๐,๘๓๐.๐๒ ๓,๖๐๙,๘๐๐.๐๐ -๓.๐๔ % ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ค่าภาคหลวง
แร ่

๓๙,๖๒๒.๘๒ ๔๖,๕๕๒.๙๕ ๔๙,๐๗๓.๐๒ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๕.๐

๐ 
% ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ค่าภาคหลวง
ปิโตรเลยีม 

๔๖,๓๘๙.๒๘ ๒๕,๒๐๗.๘๗ ๓๐,๗๑๖.๗๘ ๔๗,๐๐๐.๐๐ ๖.๓๘ % ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ค่าธรรมเนีย
มจดทะเบยีน
สทิธแิละนิติ
กรรมตาม
ประมวล
กฎหมาย
ทีด่นิ 

๒๒๙,๓๑๗.๐๐ ๒๓๓,๗๑๓.๐๐ ๒๘๕,๖๗๔.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖.๐๐ % ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 

ภาษจีดัสรร
อื่นๆ 

๗๓๗.๒๐ ๙๐๒.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๐.๐๐ 

รวมหมวด
ภาษีจดัสรร 

๑๔,๗๘๔,๕๕๓.
๙๔ 

๑๔,๔๔๕,๒๙๗.
๒๔ 

๑๔,๗๔๙,๔๐๖.
๙๕ 

๑๔,๖๔๐,๘๐๐.
๐๐ 

    
๑๔,๘๗๑,๘๐๐.

๐๐ 
หมวดเงิน
อดุหนุน
ทัว่ไป 

              



เงนิอุดหนุน
ทัว่ไป 
ส าหรบั
ด าเนินการ
ตามอ านาจ
หน้าทีแ่ละ
ภารกจิถ่าย
โอนเลอืกท า 

๑๑,๘๙๘,๕๒๓.๐
๐ 

๑๑,๘๓๙,๑๖๓.๐
๐ 

๑๒,๔๗๑,๕๘๖.๐
๐ 
๑๓,๕๓๑,๕๐๐.๐

๐ 
-๔.๓๕ % 

๑๒,๙๔๓,๐๐๐.๐
๐ 

รวมหมวด
เงินอดุหนุน

ทัว่ไป 

๑๑,๘๙๘,๕๒๓.
๐๐ 

๑๑,๘๓๙,๑๖๓.
๐๐ 

๑๒,๔๗๑,๕๘๖.
๐๐ 

๑๓,๕๓๑,๕๐๐.
๐๐ 

    
๑๒,๙๔๓,๐๐๐.

๐๐ 

รวมทุก
หมวด 

๒๗,๑๔๙,๓๗๓.
๐๔ 

๒๖,๗๓๕,๓๗๖.
๑๐ 

๒๗,๕๙๘,๘๔๕.
๒๓ 

๒๘,๕๓๑,๕๐๐.
๐๐ 

    
๒๘,๑๘๓,๐๐๐.

๐๐ 
 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 

อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 

        

ประมาณการรายรบัรวมทัง้ส้ิน  ๒๘,๑๘๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น     

รายได้จดัเกบ็เอง 

  หมวดภาษีอากร รวม ๘๗,๐๐๐ บาท 

    ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีจิการทีเ่กีย่วกบัภาษ ี
ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง และเกบ็ภาษไีดม้ากกวา่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีจิการทีเ่กีย่วกบั 
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ และเกบ็ภาษไีดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ภาษบี ารุงทอ้งที ่ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีจิการทีเ่กีย่วกบัภาษบี ารุงทอ้งทีแ่ละเกบ็ภาษไีด้
เท่ากบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ภาษป้ีาย จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีจิการทีเ่กีย่วกบั 
ภาษป้ีายและเกบ็ภาษไีดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต รวม ๕๑,๒๐๐ บาท 

    ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน ๑,๘๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีารขออนุญาตการควบคุมอาคารและเกบ็
ค่าธรรมเนียมไดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย ์ จ านวน ๓๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีารขออนุญาตการ        จดทะเบยีน
พาณิชย ์และเกบ็ค่าธรรมเนียมไดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีารขออนุญาตในเรื่องอื่นๆและเกบ็ค่าธรรมเนียม
ไดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ค่าปรบัการผดิสญัญา จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 



    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมผีูก้ระท าผดิสญัญา 
และเกบ็ค่าปรบัจากการท าผดิสญัญาไดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ค่าใบอนุญาตรบัท าการเกบ็ ขน สิง่ปฏกิูล หรอืมลูฝอย จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีารขออนุญาตประกอบ 
กจิการการเกบ็ ขน สิง่ปฏกิูล หรอืมลูฝอย ไดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จ านวน ๒๓,๐๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีารขออนุญาตประกอบ 
กจิการการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพไดเ้ท่ากบั
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน ๘๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีารขออนุญาตประกอบ 
กจิการเกีย่วกบัการควบคมุอาคารไดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน ๓๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมกีารขออนุญาตในเรื่องอื่นๆและเกบ็ค่าธรรมเนียม
ไดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

  หมวดรายได้จากทรพัยสิ์น รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

    ดอกเบีย้ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไดร้บัดอกเบีย้เงนิฝาก 
จากธนาคารไดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

  หมวดรายได้เบด็เตลด็ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 

    ค่าขายแบบแปลน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมผีูซ้ื้อแบบแปลนและ 
ขายแบบแปลนไดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

รายได้ท่ีรฐับาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  หมวดภาษีจดัสรร รวม ๑๔,๘๗๑,๘๐๐ บาท 

    ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต ์ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไดร้บัการจดัสรรเงนิจากรฐับาลค่าภาษแีละ
ค่าธรรมเนียมรถยนตไ์ดเ้ท่ากบัปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน ๘,๕๘๖,๘๐๐ บาท 

    
คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไดร้บัการจดัสรรเงนิจากรฐับาลค่าภาษี
ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ ไดม้ากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  
 



ภาษมีลูค่าเพิม่
ตาม พ.ร.บ. 
จดัสรรรายได้
ฯ 

จ านวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

    

คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไดร้บัการ
จดัสรรเงนิจากรฐับาลค่าภาษมีลูค่าเพิม่
ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ ไดเ้ท่ากบั
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    ภาษธีุรกจิเฉพาะ จ านวน ๙๕,๐๐๐ บาท 

    

คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไดร้บัการ
จดัสรรเงนิจากรฐับาลค่าภาษธีุรกจิเฉพาะ ไดม้ากกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ทีผ่่านมา 

  

    ภาษสีรรพสามติ จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

    

คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไดร้บัการ
จดัสรรเงนิจากรฐับาลค่าภาษสีรรพสามติไดน้้อยกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ผ่านมา 

  

    ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

    

คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไดร้บัการ
จดัสรรเงนิจากรฐับาลค่าภาษภีาคหลวงแร่ไดม้ากกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ทีผ่่านมา 

  

    ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

    

คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไดร้บัการ
จดัสรรเงนิจากรฐับาลค่าภาษภีาคหลวงปิโตรเลยีมได้
มากกว่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

    
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิ 

จ านวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท 

    

คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไดร้บัการ
จดัสรรเงนิจากรฐับาลค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิ
และนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิไดเ้ท่ากบั
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

  

รายได้ท่ีรฐับาลอดุหนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป รวม ๑๒,๙๔๓,๐๐๐ บาท 



    
เงนิอุดหนุนทัว่ไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจ
หน้าทีแ่ละภารกจิถ่ายโอนเลอืกท า 

จ านวน ๑๒,๙๔๓,๐๐๐ บาท 

    

๑) คาดว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไป ตามโครงการ
สนับสนุน 
การจ่ายเงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์
รวมเป็นเงนิ ๑๘,๐๐๐ บาท 
๒) คาดว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไป ตามโครงการ
สนับสนุน 
การสรา้งหลกัประกนัรายไดแ้ก่ผูส้งูอายุ 
รวมเป็นเงนิ ๕,๔๔๘,๘๔๐ บาท 
๓) คาดว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไป ตามโครงการ
สนับสนุน 
สวสัดกิารทางสงัคมใหแ้ก่คนพกิาร 
รวมเป็นเงนิ ๑,๘๒๕,๒๐๐ บาท 
๔) คาดว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไป ตามโครงการ
สนับสนุน 
ค่าวสัดุการศกึษานักเรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบล
เมอืงโดน 
รวมเป็นเงนิ ๓๔,๐๐๐ บาท 
๕) คาดว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไป ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) นักเรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ต าบลเมอืงโดน 
รวมเป็นเงนิ ๔๐,๖๖๔ บาท 
๖) คาดว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไป ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนภายในเขต
ต าบลเมอืงโดน 
รวมเป็นเงนิ ๗๓๑,๙๕๒ บาท 
๗) คาดว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไป ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวนันักเรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ต าบลเมอืงโดน 
รวมเป็นเงนิ ๙๘,๐๐๐ บาท 
๘) คาดว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไป ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวนัโรงเรยีนภายในเขตต าบล
เมอืงโดน 
รวมเป็นเงนิ ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
๙) คาดว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไป เงนิเดอืน/
ค่าตอบแทนครผููด้แูลเดก็/ครผููช้ว่ยผูด้แูลเดก็ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน 
รวมเป็นเงนิ ๕๓๐,๐๐๐ บาท 

  



๑๐) คาดว่าจะไดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไป ตามโครงการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถ่ายโอน
เลอืกท า 
รวมเป็นเงนิ ๒,๗๗๖,๓๔๔ บาท 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 
อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา 

        
  



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 

  ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี ๒๕๖๔ 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป               

งานบริหารทัว่ไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

    เงนิเดอืนนายก/รองนายก ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ ๕๑๓,๗๐๖.๐๐ ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ ๐ % ๕๑๔,๐๘๐ 

    เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๐๙๑.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๑๒๐ 

    เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๐๙๑.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๑๒๐ 

    
เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี
นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

๘๖,๔๐๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๐ % ๘๖,๔๐๐ 

    เงนิค่าตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ๑,๒๘๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๒๘๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๒๗๒,๕๔๒.๐๐ ๑,๒๕๒,๔๔๐.๐๐ ๓.๔๘ % ๑,๒๙๖,๐๐๐ 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๑,๙๖๖,๓๒๐.๐๐ ๑,๙๖๖,๓๒๐.๐๐ ๑,๙๕๖,๘๓๐.๐๐ ๑,๙๓๗,๑๖๐.๐๐     ๑,๙๘๐,๗๒๐ 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดอืนพนักงาน ๒,๓๐๘,๓๒๕.๐๐ ๒,๔๙๒,๘๖๖.๐๐ ๒,๖๓๘,๔๔๐.๐๐ ๒,๗๙๖,๕๔๐.๐๐ ๔.๗๕ % ๒,๙๒๙,๔๔๐ 

    เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๘๔,๐๐๐ 

    เงนิประจ าต าแหน่ง ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๖๘,๐๐๐ 

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง ๗๒๗,๒๐๐.๐๐ ๔๘๖,๓๓๗.๐๐ ๕๓๗,๙๖๘.๐๐ ๕๗๑,๙๐๘.๐๐ -๑.๑๓ % ๕๖๕,๔๔๐ 

 



    เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๙๓๓.๐๐ ๕๖,๙๐๓.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๖๐,๐๐๐ 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๓,๓๔๗,๕๒๕.๐๐ ๓,๒๗๘,๑๓๖.๐๐ ๓,๔๘๕,๓๑๑.๐๐ ๓,๖๘๐,๔๔๘.๐๐     ๓,๘๐๖,๘๘๐ 

รวมงบบุคลากร ๕,๓๑๓,๘๔๕.๐๐ ๕,๒๔๔,๔๕๖.๐๐ ๕,๔๔๒,๑๔๑.๐๐ ๕,๖๑๗,๖๐๘.๐๐     ๕,๗๘๗,๖๐๐ 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๐.๐๐ ๑๐๐,๘๐๐.๐๐ ๗๙,๘๐๐.๐๐ ๒๘๒,๗๙๘.๐๐ ๒๕.๘๘ % ๓๕๕,๙๘๐ 

    ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐ 

    ค่าเช่าบา้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๖.๖๗ % ๙๖,๐๐๐ 

    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบตุร ๑๑,๒๖๘.๔๗ ๓,๙๘๖.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๖๖.๖๗ % ๔๐,๐๐๐ 

รวมค่าตอบแทน ๘๓,๒๖๘.๔๗ ๑๔๓,๗๘๖.๐๐ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙๗,๗๙๘.๐๐     ๕๐๑,๙๘๐ 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ๑๒๗,๙๕๑.๐๐ ๓๐๗,๓๐๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒๕,๐๓๑.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐ % ๓๐๐,๐๐๐ 

    รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐ 

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
๑. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

๒๐๖,๑๐๐.๐๐ ๑๖๑,๗๓๖.๐๐ ๑๒๕,๗๘๒.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๕๐,๐๐๐ 

      ๒. ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ขององคก์ารบรหิารส่วน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๖.๖๗ % ๔๐๐,๐๐๐ 



ต าบลเมอืงโดน 

      
๓. โครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๓. โครงการอบรมสรา้งความสมานฉนัทใ์นชุมชนตามวถิี
ประชาธปิไตย 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐,๐๐๐ 

      
๔. โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม คณะผูบ้รหิาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง สมาชกิสภา อบต. 
ต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๒,๐๐๐ 

      
๔. โครงการอบรมสรา้งความสมานฉนัทใ์นชุมชนตามวถิี
ประชาธปิไตย  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๕. โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม คณะผูบ้รหิาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง สมาชกิสภา อบต. 
ต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

    ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม ๖๐,๙๕๑.๘๐ ๖๘,๕๗๐.๐๐ ๔๖,๐๐๕.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ % ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้สอย ๓๙๕,๐๐๒.๘๐ ๕๓๗,๖๑๓.๐๐ ๔๐๑,๓๑๘.๐๐ ๘๒๒,๐๐๐.๐๐     ๙๙๒,๐๐๐ 

  ค่าวสัด ุ               

    วสัดุส านักงาน ๕๙,๙๘๗.๐๐ ๖๘,๘๑๖.๐๐ ๖๙,๙๕๘.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๖๐,๐๐๐ 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ ๑,๗๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕,๐๐๐ 

    วสัดุงานบา้นงานครวั ๗,๘๔๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐ 

    วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น ๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๓๙๖.๑๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐๐,๐๐๐ 



    วสัดุคอมพวิเตอร ์ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๕๕๐.๐๐ ๔๑,๐๓๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๘๐,๐๐๐ 

รวมค่าวสัด ุ ๒๗๓,๕๔๕.๐๐ ๒๕๑,๓๖๖.๐๐ ๑๙๑,๓๘๔.๑๐ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐     ๒๕๕,๐๐๐ 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า ๑๐๗,๗๐๓.๙๕ ๑๐๙,๖๘๑.๓๙ ๑๒๓,๑๙๙.๓๖ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ -๑๒.๕ % ๑๔๐,๐๐๐ 

    ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล ๒,๙๓๕.๐๐ ๒,๕๓๕.๐๐ ๒,๖๗๕.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕,๐๐๐ 

    ค่าบรกิารโทรศพัท ์ ๒,๐๙๘.๒๗ ๒,๓๒๑.๙๐ ๑,๔๔๙.๘๕ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓,๐๐๐ 

    ค่าบรกิารไปรษณีย ์ ๓,๙๐๙.๐๐ ๓,๖๒๘.๐๐ ๒,๖๓๖.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕,๐๐๐ 

    ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม ๑๐๐,๖๒๕.๐๐ ๑๓๖,๔๙๖.๗๒ ๑๐๓,๓๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ -๒๐.๘๓ % ๙๕,๐๐๐ 

รวมค่าสาธารณูปโภค ๒๑๗,๒๗๑.๒๒ ๒๕๔,๖๖๓.๐๑ ๒๓๓,๒๖๐.๒๑ ๒๙๓,๐๐๐.๐๐     ๒๔๘,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๙๖๙,๐๘๗.๔๙ ๑,๑๘๗,๔๒๘.๐๑ ๙๘๑,๙๖๒.๓๑ ๑,๗๖๗,๗๙๘.๐๐     ๑,๙๙๖,๙๘๐ 

  งบลงทุน               

  ค่าครภุณัฑ ์               

    ครุภณัฑส์ านักงาน               

      ๑. จดัซื้อเกา้อีพ้ลาสตกิแบบหลงัพงิ ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๑. จดัซื้อพดัลมอุตสาหกรรม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ -๕๐ % ๘,๐๐๐ 

      ๑.จดัซื้อเกา้อีพ้นักงาน ๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๑.จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสาร (ตูเ้หลก็แบบ ๒ บาน) ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒. จดัซื้อเกา้อีส้ านักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๒. จดัซื้อโต๊ะอเนกประสงค ์ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐ 



      ๒.จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสาร ๐.๐๐ ๑๑,๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒.จดัซื้อพดัลมอุตสาหกรรม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๓. จดัซื้อชุดรบัแขกแบบโซฟา ๙,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๓. จดัซื้อโต๊ะอเนกประสงค ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๓.จดัซื้อชุดโต๊ะหมู่บชูาพระแบบ หมู่ ๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๔. จดัซื้อโต๊ะเคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธ ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๕๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๔.จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๕.จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสาร (ตูเ้หลก็แบบบานเลื่อนมกีระจก) ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั               

      ๑.จดัซื้อถงัตม้น ้ารอ้นไฟฟ้า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์               

      ๑. จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๗,๐๐๐ 

      ๑.จดัซื้อคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๑.จดัซื้อคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๗๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒. จดัซื้อเครื่องพมิพ ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๒.จดัซื้อเครื่องพมิพ ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าครภุณัฑ ์ ๘๒,๕๐๐.๐๐ ๒๒,๒๐๐.๐๐ ๑๕๐,๙๐๐.๐๐ ๙๓,๕๐๐.๐๐     ๓๕,๐๐๐ 

  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               

    อาคารต่าง ๆ               



      
๑.โครงการปรบัปรุงและต่อเตมิโรงจอดรถองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐ 

รวมงบลงทุน ๘๒,๕๐๐.๐๐ ๒๒,๒๐๐.๐๐ ๒๕๐,๙๐๐.๐๐ ๙๓,๕๐๐.๐๐     ๓๕,๐๐๐ 

  งบรายจ่ายอ่ืน               

  รายจา่ยอ่ืน               

    รายจ่ายอื่น ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๑. การประเมนิความพงึพอใจในการรบับรกิารของ
ประชาชน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๑.การประเมนิความพงึพอใจในการรบับรกิารของ
ประชาชน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๑.การประเมนิความพงึพอใจในการรบับรกิารของ
ประชาชน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๕,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายอ่ืน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐     ๒๕,๐๐๐ 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐     ๒๕,๐๐๐ 

รวมงานบริหารทัว่ไป ๖,๓๘๕,๔๓๒.๔๙ ๖,๔๗๔,๐๘๔.๐๑ ๖,๖๙๕,๐๐๓.๓๑ ๗,๕๐๓,๙๐๖.๐๐     ๗,๘๔๔,๕๘๐ 

งานบริหารงานคลงั               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดอืนพนักงาน ๙๙๖,๓๗๒.๐๐ ๑,๐๖๕,๘๔๐.๐๐ ๑,๐๖๙,๕๘๔.๐๐ ๑,๑๑๖,๘๙๐.๐๐ ๒.๖๘ % ๑,๑๔๖,๘๔๐ 



    เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐ % ๑๓๒,๐๐๐ 

    เงนิประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๐๐๐ 

    ค่าจา้งลูกจา้งประจ า ๑๘๖,๙๖๐.๐๐ ๑๙๗,๙๔๐.๐๐ ๒๐๙,๐๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๑,๒๒๕,๓๓๒.๐๐ ๑,๓๐๕,๗๘๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๖๒๔.๐๐ ๑,๑๘๒,๘๙๐.๐๐     ๑,๓๒๐,๘๔๐ 

รวมงบบุคลากร ๑,๒๒๕,๓๓๒.๐๐ ๑,๓๐๕,๗๘๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๖๒๔.๐๐ ๑,๑๘๒,๘๙๐.๐๐     ๑,๓๒๐,๘๔๐ 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๘,๒๕๐.๐๐ ๑๙๔,๖๔๐.๐๐ ๑.๓๕ % ๑๙๗,๒๖๐ 

    ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐ 

    ค่าเช่าบา้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๖,๐๐๐ 

    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบตุร ๑๕,๗๖๑.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๕๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๐,๐๐๐ 

รวมค่าตอบแทน ๑๕,๗๖๑.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ๖๓,๑๐๐.๐๐ ๒๔๔,๖๔๐.๐๐     ๒๘๓,๒๖๐ 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ๙๙,๗๕๐.๐๐ ๑๑๐,๗๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๐,๗๕๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๐๐,๐๐๐ 

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
๑. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๐,๐๐๐ 



      
๑. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

๓๔,๖๐๘.๐๐ ๖๒,๕๑๒.๐๐ ๘๐,๑๗๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๑. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๒. โครงการจดัท าแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ ๐.๐๐ ๘๗,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

    ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม ๒,๕๐๐.๐๐ ๗,๑๕๐.๐๐ ๑๒,๓๕๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้สอย ๑๓๖,๘๕๘.๐๐ ๒๖๗,๙๑๒.๐๐ ๒๐๓,๒๗๖.๐๐ ๖๒๐,๐๐๐.๐๐     ๔๒๐,๐๐๐ 

  ค่าวสัด ุ               

    วสัดุส านักงาน ๓๔,๙๗๘.๐๐ ๔๐,๐๔๒.๙๐ ๓๘,๑๘๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ -๒๐ % ๔๐,๐๐๐ 

    วสัดุคอมพวิเตอร ์ ๒๘,๔๒๐.๐๐ ๔๐,๓๔๙.๐๐ ๑๘,๙๕๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ -๒๐ % ๔๐,๐๐๐ 

รวมค่าวสัด ุ ๖๓,๓๙๘.๐๐ ๘๐,๓๙๑.๙๐ ๕๗,๑๓๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     ๘๐,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๒๑๖,๐๑๗.๐๐ ๓๕๓,๑๐๓.๙๐ ๓๒๓,๕๐๖.๐๐ ๙๖๔,๖๔๐.๐๐     ๗๘๓,๒๖๐ 

  งบลงทุน               

  ค่าครภุณัฑ ์               

    ครุภณัฑส์ านักงาน               

      ๑. จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสาร ๔,๙๙๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๑.จดัซื้อเกา้อีพ้นักงาน ๐.๐๐ ๘,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๑.จดัซื้อชัน้วางเอกสาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒.จดัซื้อชัน้วางเอกสาร ๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์               



      ๑. จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๑. จดัซื้อเครื่องพมิพ ์ ๙,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒.จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าครภุณัฑ ์ ๑๔,๕๙๐.๐๐ ๓๐,๘๐๐.๐๐ ๕๓,๑๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐     ๐ 

รวมงบลงทุน ๑๔,๕๙๐.๐๐ ๓๐,๘๐๐.๐๐ ๕๓,๑๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐     ๐ 

รวมงานบริหารงานคลงั ๑,๔๕๕,๙๓๙.๐๐ ๑,๖๘๙,๖๘๓.๙๐ ๑,๖๙๗,๒๓๐.๐๐ ๒,๑๗๗,๕๓๐.๐๐     ๒,๑๐๔,๑๐๐ 

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป ๗,๘๔๑,๓๗๑.๔๙ ๘,๑๖๓,๗๖๗.๙๑ ๘,๓๙๒,๒๓๓.๓๑ ๙,๖๘๑,๔๓๖.๐๐     ๙,๙๔๘,๖๘๐ 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
๑. โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตชุ่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานตต์ าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๙๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐ 

      
๒. โครงการอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน
ต าบลเมอืงโดน 

๔๗,๖๕๐.๐๐ ๑๘,๓๕๐.๐๐ ๔๙,๖๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ -๖๐ % ๒๐,๐๐๐ 

      ๓. โครงการฝึกแผนป้องกนัอคัคภียัต าบลเมอืงโดน ๙,๙๐๐.๐๐ ๙,๗๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
จดัฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัติ าบลเมอืง
โดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 



รวมค่าใช้สอย ๕๗,๕๕๐.๐๐ ๖๘,๑๐๐.๐๐ ๕๖,๖๙๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐     ๔๐,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๕๗,๕๕๐.๐๐ ๖๘,๑๐๐.๐๐ ๕๖,๖๙๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐     ๔๐,๐๐๐ 

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั ๕๗,๕๕๐.๐๐ ๖๘,๑๐๐.๐๐ ๕๖,๖๙๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐     ๔๐,๐๐๐ 

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน ๕๗,๕๕๐.๐๐ ๖๘,๑๐๐.๐๐ ๕๖,๖๙๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐     ๔๐,๐๐๐ 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดอืนพนักงาน ๕๓๓,๘๘๐.๐๐ ๓๙๗,๗๒๐.๐๐ ๒๗๗,๓๘๐.๐๐ ๗๗๒,๖๒๐.๐๐ -๐.๘๙ % ๗๖๕,๗๘๐ 

    เงนิประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๓๗๕.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๘๔,๐๐๐ 

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง ๒๐๙,๔๐๐.๐๐ ๒๗๔,๒๐๐.๐๐ ๓๓๗,๒๐๐.๐๐ ๓๔๗,๕๒๐.๐๐ ๐ % ๓๔๗,๕๒๐ 

    เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง ๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๔,๐๐๐ 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๗๘๕,๒๘๐.๐๐ ๗๑๗,๒๙๕.๐๐ ๖๘๐,๕๘๐.๐๐ ๑,๒๒๘,๑๔๐.๐๐     ๑,๒๒๑,๓๐๐ 

รวมงบบุคลากร ๗๘๕,๒๘๐.๐๐ ๗๑๗,๒๙๕.๐๐ ๖๘๐,๕๘๐.๐๐ ๑,๒๒๘,๑๔๐.๐๐     ๑,๒๒๑,๓๐๐ 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๔,๔๑๐.๐๐ ๐ % ๙๔,๔๑๐ 

    ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐ 



    ค่าเช่าบา้น ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบตุร ๐.๐๐ ๒,๗๕๖.๗๕ ๔,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๐,๐๐๐ 

รวมค่าตอบแทน ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๗๕๖.๗๕ ๔,๘๐๐.๐๐ ๑๑๔,๔๑๐.๐๐     ๑๑๔,๔๑๐ 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ -๑๑.๗๖ % ๑๕๐,๐๐๐ 

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
๑. ค่่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

๑๖,๖๑๒.๐๐ ๑๕,๓๓๒.๐๐ ๒๐,๓๐๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๑.ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๐,๐๐๐ 

      
๑.ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

    ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม ๑,๔๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้สอย ๕๔,๐๖๒.๐๐ ๑๗๙,๓๓๒.๐๐ ๑๓๐,๓๐๘.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐     ๒๒๐,๐๐๐ 

  ค่าวสัด ุ               

    วสัดุส านักงาน ๘,๗๒๕.๐๐ ๑๔,๓๐๖.๐๐ ๑๐,๘๒๒.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๐,๐๐๐ 

    วสัดุงานบา้นงานครวั ๙,๖๐๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    วสัดุคอมพวิเตอร ์ ๗,๒๕๐.๐๐ ๑๒,๑๔๐.๐๐ ๒๕,๔๑๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ % ๔๐,๐๐๐ 



รวมค่าวสัด ุ ๒๕,๕๘๔.๐๐ ๒๖,๔๔๖.๐๐ ๓๖,๒๓๒.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐     ๗๐,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๑๑๕,๖๔๖.๐๐ ๒๒๐,๕๓๔.๗๕ ๑๗๑,๓๔๐.๐๐ ๓๙๔,๔๑๐.๐๐     ๔๐๔,๔๑๐ 

  งบลงทุน               

  ค่าครภุณัฑ ์               

    ครุภณัฑส์ านักงาน               

      ๑. จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ๗๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๑.จดัซื้อโต๊ะท างาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒.จดัซื้อเกา้อีท้ างาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๓.จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์               

      ๑.จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ ๐.๐๐ ๒๑,๗๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๗,๐๐๐ 

      ๒.จดัซื้อเครื่องพมิพ ์ ๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    ครุภณัฑอ์ื่น               

      ๑.จดัซื้อซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิฯ รชักาลที ่๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าครภุณัฑ ์ ๗๔,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๒๐๐.๐๐ ๑๐๙,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐     ๑๗,๐๐๐ 

รวมงบลงทุน ๗๔,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๒๐๐.๐๐ ๑๐๙,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐     ๑๗,๐๐๐ 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอุดหนุนส่วนราชการ               



      
๑. อุดหนุนอ าเภอประทายตามโครงการจดังานพระราช
พธิ ีงานรฐัพธิ ีและงานเฉลมิพระเกยีรต ิประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

รวมเงินอดุหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐     ๐ 

รวมงบเงินอดุหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐     ๐ 

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา ๙๗๔,๙๒๖.๐๐ ๙๖๙,๐๒๙.๗๕ ๙๖๑,๕๒๐.๐๐ ๑,๖๔๒,๕๕๐.๐๐     ๑,๖๔๒,๗๑๐ 

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
๑.ค่าอาหารกลางวนันักเรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบล
เมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๘,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๑.ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๑๒๓,๙๐๐.๐๐ ๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๙๘,๐๐๐ 

      
๒.ค่าวสัดุการศกึษานักเรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบล
เมอืงโดน 

๐.๐๐ ๔๕,๙๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๔,๐๐๐ 

      
๓. โครงการจดักจิกรรมต่างๆ ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐ 

      
๓. จดักจิกรรมต่างๆ ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืง
โดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๔. โครงการจดัประชมุคร ูคณะกรรมการบรหิารศูนย์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓,๐๐๐ 



พฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดนและผูป้กครอง 

      
๔. จดัประชมุคร ูคณะกรรมการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ต าบลเมอืงโดนและผูป้กครอง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๔.จดักจิกรรมต่างๆ ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืง
โดน 

๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๕. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษา
ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน (ค่าหนงัสอื
เรยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓,๐๐๐ 

      
๕. สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน (ค่าหนังสอืเรยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๕.จดัประชุมคร ูคณะกรรมการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ต าบลเมอืงโดนและผูป้กครอง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๖. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษา
ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน (ค่าอุปกรณ์
การเรยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓,๐๐๐ 

      
๖. สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน (ค่าอุปกรณ์การเรยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๖.สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน 
(ค่าหนังสอืเรยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๗. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษา
ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน (ค่า

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔,๕๐๐ 



เครื่องแบบนักเรยีน) 

      
๗. สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน (ค่าเครื่องแบบนักเรยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๗.สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน 
(ค่าอุปกรณ์การเรยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๘. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษา
ส าหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน (ค่ากจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๖,๔๕๐ 

      
๘. สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน (ค่ากจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๖๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๘.สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน (ค่าเครื่องแบบนักเรยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๗๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๙.สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลเมอืงโดน (ค่ากจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๑๗๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา ดงันี้ ๑๘๑,๘๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าใช้สอย ๑๘๑,๘๒๕.๐๐ ๑๗๑,๑๐๐.๐๐ ๑๕๓,๗๙๕.๐๐ ๑๖๗,๖๐๐.๐๐     ๑๖๑,๙๕๐ 

  ค่าวสัด ุ               

    ค่าอาหารเสรมิ (นม) ๘๐๗,๕๙๔.๘๖ ๗๗๗,๓๓๙.๒๘ ๖๗๗,๙๙๔.๐๐ ๗๐๕,๑๕๔.๐๐ ๙.๕๗ % ๗๗๒,๖๑๖ 

รวมค่าวสัด ุ ๘๐๗,๕๙๔.๘๖ ๗๗๗,๓๓๙.๒๘ ๖๗๗,๙๙๔.๐๐ ๗๐๕,๑๕๔.๐๐     ๗๗๒,๖๑๖ 



รวมงบด าเนินงาน ๙๘๙,๔๑๙.๘๖ ๙๔๘,๔๓๙.๒๘ ๘๓๑,๗๘๙.๐๐ ๘๗๒,๗๕๔.๐๐     ๙๓๔,๕๖๖ 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอุดหนุนส่วนราชการ ๑,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๑. อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรยีนภายในเขตต าบล
เมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ -๔ % ๑,๔๔๐,๐๐๐ 

      
๑.อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรยีนภายในเขตต าบลเมอืง
โดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๒. อุดหนุนการแขง่ขนักฬีาโรงเรยีนภายในเขตต าบล
เมอืงโดน (โรงเรยีนบา้นดอนสามคัค)ี 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๐,๐๐๐ 

      
๒. อุดหนุนโรงเรยีนหนองม่วงหนองแวงตามโครงการ
การแขง่ขนักฬีานักเรยีนภายในต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๒.อุดหนุนการแขง่ขนักฬีาภายในเขตต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๓. อุดหนุนการเขา้ค่ายลูกเสอืและเนตรนารโีรงเรยีน
ภายในเขตต าบลเมอืงโดน (โรงเรยีนบา้นดอนสามคัค)ี 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐ 

      
๓.อุดหนุนการเขา้ค่ายลูกเสอืและเนตรนารโีรงเรยีน
ภายในเขตต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๓.อุดหนุนโรงเรยีนหนองมว่งหนองแวงตามโครงการ
การเดนิทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสอืและเนตรนารี
ต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๔. อุดหนุนการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม นักเรยีน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐ 



ภายในเขตต าบลเมอืงโดน (โรงเรยีนบา้นดอนสามคัค)ี 

      
๔. อุดหนุนโรงเรยีนบา้นดอนสามคัคตีามโครงการเขา้
ค่ายคุณธรรม จรยิธรรม นักเรยีนในเขตบรกิารต าบล
เมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๔.อุดหนุนการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม เดก็นักเรยีน
ภายในเขตต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมเงินอดุหนุน ๑,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑,๕๔๐,๐๐๐ 

รวมงบเงินอดุหนุน ๑,๖๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑,๕๔๐,๐๐๐ 

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ๒,๖๑๓,๔๑๙.๘๖ ๒,๕๘๖,๔๓๙.๒๘ ๒,๓๗๑,๗๘๙.๐๐ ๒,๔๗๒,๗๕๔.๐๐     ๒,๔๗๔,๕๖๖ 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ๑. โครงการวนัเดก็แห่งชาตติ าบลเมอืงโดน ๕๙,๖๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๑. โครงการส่งเสรมิการอ่านเพื่อการเรยีนรูสู้่ชุมชน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐ 

      
๒. โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเดก็และ
เยาวชนในต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้สอย ๕๙,๖๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๔๐,๐๐๐ 

  ค่าวสัด ุ               



    วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ ๖,๖๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าวสัด ุ ๖,๖๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๖๖,๒๒๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๔๐,๐๐๐ 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดบั ๖๖,๒๒๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๔๐,๐๐๐ 

รวมแผนงานการศึกษา ๓,๖๕๔,๕๖๕.๘๖ ๓,๖๐๕,๔๖๙.๐๓ ๓,๓๓๓,๓๐๙.๐๐ ๔,๑๑๕,๓๐๔.๐๐     ๔,๑๕๗,๒๗๖ 

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๒๐,๐๐๐ 

รวมค่าตอบแทน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๑๒๐,๐๐๐ 

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ๑. โครงการควบคุมและป้องกนัโรคตดิต่อ ๖๑,๖๘๖.๐๐ ๗๔,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๑. โครงการควบคุมและป้องกนัโรคตดิต่อ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๐,๐๐๐ 

      ๑.โครงการควบคุมและป้องกนัโรคตดิต่อ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๗,๑๓๕.๘๕ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒. โครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐ 



      ๒. โครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๒.โครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสุนัขบา้ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๙,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าใช้สอย ๖๑,๖๘๖.๐๐ ๗๔,๑๐๐.๐๐ ๗๖,๖๓๕.๘๕ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐     ๘๐,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๖๑,๖๘๖.๐๐ ๗๔,๑๐๐.๐๐ ๗๖,๖๓๕.๘๕ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐     ๒๐๐,๐๐๐ 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอุดหนุนเอกชน               

      

๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีหมู่ที ่๑ 
บา้นเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      

๒. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นตามโครงการรณรงค์
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์
เพื่อใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อมหญงิอุบล
รตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีหมูท่ี ่๑ บา้นเมอืง
โดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      

๓. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีหมู่ที ่๒ 
บา้นโนนเมอืง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๔. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการรณรงค์
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 



เพื่อใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อมหญงิอุบล
รตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีหมูท่ี ่๒ บา้นโนน
เมอืง 

      

๕. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการรณรงค์
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์
เพื่อใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อมหญงิอุบล
รตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีหมูท่ี ่๓ บา้นดอนววั 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๖. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที ่สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีหมู่ที ่๓ บา้นดอนววั 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      

๗. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการรณรงค์
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์
เพื่อใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อมหญงิอุบล
รตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีหมูท่ี ่๔ บา้นดอน
ยาว 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๘. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นตามโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที ่สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีหมู่ที ่๔ บา้นดอนยาว 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๙. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการการปรบั
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเดก็ ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีหมูท่ี ่๕ บา้นหนองค ู

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๙. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการรณรงค์
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 



เพื่อใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อมหญงิอุบล
รตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีหมูท่ี ่๕ บา้นหนองค ู

      

๙๙. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นตามโครงการพฒันา
ระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีหมู่ที ่๖ 
บา้นหนองมว่งน้อย 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      

๙๙. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นตามโครงการรณรงค์
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์
เพื่อใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อมหญงิอุบล
รตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีหมูท่ี ่๖ บา้นหนอง
ม่วงน้อย 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      

๙๙. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นตามโครงการรณรงค์
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์
เพื่อใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อมหญงิอุบล
รตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีหมูท่ี ่๗ บา้นหนอง
แวง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      

๙๙๙. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นตามโครงการ
พฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรยีนและชุมชน ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีหมู่ที ่๗ 
บา้นหนองแวง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

    เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์               

      
๑.อุดหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด ารดิา้นสาธาณสุข 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 



รวมเงินอดุหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐     ๐ 

รวมงบเงินอดุหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐     ๐ 

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข ๖๑,๖๘๖.๐๐ ๗๔,๑๐๐.๐๐ ๒๑๖,๖๓๕.๘๕ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐     ๒๐๐,๐๐๐ 

รวมแผนงานสาธารณสขุ ๖๑,๖๘๖.๐๐ ๗๔,๑๐๐.๐๐ ๒๑๖,๖๓๕.๘๕ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐     ๒๐๐,๐๐๐ 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์               

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ๑. โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุต าบลเมอืงโดน ๓๖,๒๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๖,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐ 

      ๑. โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

รวมค่าใช้สอย ๓๖,๒๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๖,๙๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐     ๓๐,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๓๖,๒๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๖,๙๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐     ๓๐,๐๐๐ 

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ ๓๖,๒๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๖,๙๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐     ๓๐,๐๐๐ 

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ๓๖,๒๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๖,๙๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐     ๓๐,๐๐๐ 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน               

  งบบุคลากร               



  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดอืนพนักงาน ๔๕๓,๖๓๒.๐๐ ๔๘๘,๗๐๐.๐๐ ๕๑๙,๐๖๐.๐๐ ๙๔๕,๓๖๐.๐๐ ๐ % ๙๔๕,๓๖๐ 

    เงนิประจ าต าแหน่ง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๔๒,๐๐๐ 

    ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง ๒๓๒,๔๗๘.๐๐ ๑๓๕,๗๒๐.๐๐ ๑๔๑,๒๔๐.๐๐ ๑๔๖,๖๘๐.๐๐ ๑๐๕.๐๖ % ๓๐๐,๗๗๘ 

    เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจา้ง ๔๒,๗๗๔.๐๐ ๒๓,๗๐๐.๐๐ ๑๘,๑๘๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๘,๐๐๐ 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๗๒๘,๘๘๔.๐๐ ๖๔๘,๑๒๐.๐๐ ๖๗๘,๔๘๐.๐๐ ๑,๑๕๘,๐๔๐.๐๐     ๑,๓๓๖,๑๓๘ 

รวมงบบุคลากร ๗๒๘,๘๘๔.๐๐ ๖๔๘,๑๒๐.๐๐ ๖๗๘,๔๘๐.๐๐ ๑,๑๕๘,๐๔๐.๐๐     ๑,๓๓๖,๑๓๘ 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๑,๓๒๐.๐๐ -๐.๐๑ % ๙๑,๓๑๒ 

    ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕,๐๐๐ 

    ค่าเช่าบา้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๖,๐๐๐ 

รวมค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓๒,๓๒๐.๐๐     ๑๓๒,๓๑๒ 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ๓๖,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๓,๘๐๐.๐๐ ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ -๔๒.๘๖ % ๑๐๐,๐๐๐ 

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ๑. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 



และนอกราชอาณาจกัร 

      
๑. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๙๐,๐๐๐ 

      
๑. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร 

๑๒,๕๔๐.๐๐ ๒๖,๘๖๒.๐๐ ๓๔,๐๖๔.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม ๕,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๔,๑๐๐.๐๐ -๔๖.๘๗ % ๕๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้สอย ๕๔,๘๔๐.๐๐ ๓๗,๔๖๒.๐๐ ๑๒๗,๘๖๔.๐๐ ๓๐๙,๑๐๐.๐๐     ๒๔๐,๐๐๐ 

  ค่าวสัด ุ               

    วสัดุส านักงาน ๙,๘๓๙.๐๐ ๖,๘๗๕.๐๐ ๑๕,๖๘๑.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๔๐,๐๐๐ 

    วสัดุก่อสรา้ง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๑๔๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๒๓๓.๓๓ % ๑๐,๐๐๐ 

    วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น ๖,๐๐๐.๐๐ ๘๑,๗๕๖.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐ % ๕๐,๐๐๐ 

    วสัดุคอมพวิเตอร ์ ๒๑,๗๐๐.๐๐ ๒๔,๕๕๐.๐๐ ๒๘,๘๗๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๕,๐๐๐ 

รวมค่าวสัด ุ ๓๗,๕๓๙.๐๐ ๑๑๓,๑๘๑.๐๐ ๔๕,๖๙๑.๐๐ ๙๘,๐๐๐.๐๐     ๑๓๕,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๑๐๗,๓๗๙.๐๐ ๑๕๐,๖๔๓.๐๐ ๑๗๓,๕๕๕.๐๐ ๕๓๙,๔๒๐.๐๐     ๕๐๗,๓๑๒ 

  งบลงทุน               

  ค่าครภุณัฑ ์               

    ครุภณัฑส์ านักงาน               

      ๑. จดัซื้อเกา้อีพ้นักงาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๑. จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๐,๒๐๐ 

      ๑.จดัซื้อเกา้อีพ้นักงานส่วนต าบล ๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 



      ๑.จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    ครุภณัฑก์่อสรา้ง               

      ๑. จดัซื้อเครื่องวดัระยะทางแบบดจิติลั ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒. จดัซื้อลอ้วดัระยะทาง ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒.จดัซื้อชุดทดสอบลูกปนู ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    ครุภณัฑส์ ารวจ               

      ๑. จดัซื้อกลอ้งระดบั ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๔,๐๐๐ 

    ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์               

      ๑. จดัซื้อคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๑. จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๗๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒. จดัซื้อเครื่องพมิพ ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๒.จดัซื้อเครื่องพมิพ ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าครภุณัฑ ์ ๔๔,๕๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ ๔๑,๔๐๐.๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐     ๗๔,๒๐๐ 

  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               

    ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ               

      
๒. โครงการปรบัปรุงสนามกฬีาประจ าหมู่บา้น บา้น
หนองแวง หมู่ที ่๗ 

๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐ 

รวมงบลงทุน ๓๓๔,๕๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ ๔๑,๔๐๐.๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐     ๗๔,๒๐๐ 



รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน ๑,๑๗๐,๗๖๓.๐๐ ๘๐๕,๓๖๓.๐๐ ๘๙๓,๔๓๕.๐๐ ๑,๗๒๘,๔๖๐.๐๐     ๑,๙๑๗,๖๕๐ 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบลงทุน               

  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               

    
ค่าตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึง่เป็นการตดิตัง้ครัง้แรก
ในอาคารหรอืสถานทีร่าชการพรอ้มการก่อสรา้งหรอื
ภายหลงัการก่อสรา้ง 

              

      
๑. โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างสนามกฬีา บา้นดอน
ยาว หมู่ที ่๔ 

๔๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

      

๑. โครงการขยายผวิจราจรพรอ้มวางท่อระบายน ้าจาก
รา้นคา้ชุมชน  
บา้นโนนเมอืง หมูท่ี ่๒ ถงึศาลปู่ตา บา้นเมอืงโดน หมู่ที ่
๑ 

๔๗๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๑.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายจาก บา้นเมอืงโดน 
หมู่ที ่๑ ไปถงึสามแยกทางเขา้วดัป่าเมตตาธรรม บา้น
ดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๕,๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๑.โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุกจากศาลปู่ ตาไปโนน
หมาจอก (สายต่อจากเสน้เดมิ) 
บา้นเมอืงโดน หมูท่ี ่๑ 

๐.๐๐ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๑๐. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายจากทีด่นินายรวย
ถงึทีด่นินายสุบนิ บา้นดอนววั หมู่ที ่๓ 

๔๐๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 



      
๒.โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุกจากเสน้ถนนลาดยางไป
ถงึนานายเหลอื บา้นโนนเมอืง หมู่ที ่๒ 

๐.๐๐ ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๒.โครงการขยายผวิจราจรพรอ้มวางท่อระบายน ้าจาก
รา้นคา้ชุมชน บา้นโนนเมอืง หมูท่ี ่๒ ถงึหนองใหญ่ 
(เสน้หน้า อบต.เมอืงโดน) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๓. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุกจากบา้นนายฮวั ไปถงึ
ล าหว้ยแอก 
บา้นดอนววั หมู่ที ่๓ 

๘๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๓.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้ขา้ง
โรงเรยีนถงึบา้นนายบญุเลศิ 
บา้นดอนววั หมู่ที ่๓ 

๐.๐๐ ๓๐๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๓.โครงการก่อสรา้งถนนดนิผวิหนิคลุกเสน้ดอนตระครอ้ 
บา้นโนนเมอืง หมูท่ี ่๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๔. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุกเสน้บา้นนายสุบนิ 
ไปถงึบา้นนายบุญเลศิ บา้นดอนววั หมู่ที ่๓ 

๑๔๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๔.โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็เสน้จากวดั
ถงึบา้นนายอ านาจ สุพรรณนอก บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๔.โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า คสล. ภายในหมู่บา้น 
แบบรางตืน้ บา้นดอนววั หมู่ที ่๓ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๕. โครงการปรบัปรุงถนนดนิลงผวิหนิคลุกสายขา้งวดั 
บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๖๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๕.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. รอบหมูบ่า้นเสน้คุม้หวั ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๑๐,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 



สะพาน บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ 

      
๕.โครงการก่อสรา้งถนนดนิจากสีแ่ยกโคกหนิตัง้ไปถงึ
นานางหนูเพยีร บา้นหนองค ูหมู่ที ่๕ 

๐.๐๐ ๒๙๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๖. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุกเสน้จากบา้นดอนยาว 
หมู่ที ่๔ 
ไปถงึบา้นเมอืงดู่ ต าบลโนนเพด็ 

๒๔๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๖.โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุกเสน้จากถนนลาดยางไป
โนนหนิแห่ บา้นหนองมว่งน้อย หมู่ที ่๖ 

๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๖.โครงการวางท่อระบายน ้าจากถนนคอนกรตีหน้า
รา้นคา้นายบุญมา ไปหน้าวดัหนองค ูบา้นหนองค ูหมู่ที ่
๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      

๗. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เสน้จากบา้นผูช้่วย
อ านาจ 
ถงึถนนหนิคลุกรอบหมู่บา้น บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ (ช่วง
ที ่๑ ดา้นทศิใต)้ 

๑๙๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๗.ก่อสรา้งถนนดนิเพื่อการเกษตรจากหนองแตไ้ป
ทางดา้นทศิใตห้มู่บา้น บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที ่๖ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๙๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๗.โครงการก่อสรา้งขยายผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็
ภายในหมู่บา้น บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที ่๖ 

๐.๐๐ ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      

๘. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เสน้จากบา้นผูช้่วย
อ านาจ 
ถงึถนนหนิคลุกรอบหมู่บา้น บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ (ช่วง
ที ่๒ ดา้นทศิเหนือ) 

๒๑๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 



      
๘.โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้าพรอ้มเสรมิผวิถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็จากบา้นผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นไปถงึที่
ของดาบสมหมาย บา้นหนองแวง หมู่ที ่๗ 

๐.๐๐ ๘๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๘.เสรมิถนน คสล. เสน้กลางหมูบ่า้น บา้นหนองแวง หมู่
ที ่๗ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๑๒,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๙. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุกเสน้จากบา้นหนองค ู
หมู่ที ่๕ ไปนานายเศวต 

๔๒๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ๒,๒๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๐๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๘๕,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐ 

รวมงบลงทุน ๒,๒๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๐๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๘๕,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐     ๐ 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ ๒๐๐,๐๙๑.๐๗ ๖๙,๘๙๓.๔๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๑.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ าเภอประทาย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าจากคลองอสีานเขยีวไป
วดัป่าเมตตาธรรม บา้นเมอืงโดน หมู่ที ่๑ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๐,๑๖๕.๙๔ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๒.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอประทาย ตาม
โครงการตดิตัง้โคมไฟส่องสว่างถนนดา้นทศิตะวนัออก 
บา้นโนนเมอืง หมูท่ี ่๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔,๖๑๖.๑๕ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      

๓.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ าเภอประทาย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเสน้จากถนนคอนกรตี
รอบหมู่บา้นไปล าหว้ยแอก (คุม้เก่า) บา้นดอนววั หมู่ที ่
๓ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖,๗๘๒.๓๒ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 



      
๔.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ าเภอประทาย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่ารอบสระหนองแวงดา้น
ทศิใต ้บา้นหนองค ูหมู่ที ่๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๔,๓๘๒.๗๕ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๕.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอประทาย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเสน้บา้นนายมัง่ไปถงึ
บา้นนายสยาม บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๖,๙๖๔.๔๔ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๖.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอประทาย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าจากโรงสชีุมชนไปทาง
ศาลปู่ ตา บา้นหนองค ูหมู่ที ่๕  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๖,๐๘๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมเงินอดุหนุน ๒๐๐,๐๙๑.๐๗ ๖๙,๘๙๓.๔๗ ๔๖๘,๙๙๒.๕๐ ๐.๐๐     ๐ 

รวมงบเงินอดุหนุน ๒๐๐,๐๙๑.๐๗ ๖๙,๘๙๓.๔๗ ๔๖๘,๙๙๒.๕๐ ๐.๐๐     ๐ 

รวมงานไฟฟ้าถนน ๒,๔๙๔,๐๙๑.๐๗ ๑,๘๗๐,๘๙๓.๔๗ ๒,๕๕๔,๘๙๒.๕๐ ๐.๐๐     ๐ 

รวมแผนงานเคหะและชมุชน ๓,๖๖๔,๘๕๔.๐๗ ๒,๖๗๖,๒๕๖.๔๗ ๓,๔๔๘,๓๒๗.๕๐ ๑,๗๒๘,๔๖๐.๐๐     ๑,๙๑๗,๖๕๐ 

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน               

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ๑. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ๒๑,๓๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๑. โครงการฝึกอบรมอาชพีต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๐,๐๐๐ 



      
๑.โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม คณะผูบ้รหิาร 
พนักงานส่วนต าบล สมาชกิสภา อบต. ต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๖๗,๔๖๐.๐๐ ๕๑,๓๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๒. โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพกลุ่มสตรี
แม่บา้นต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๓๐,๐๐๐ 

      ๒. โครงการอบรมเยาวชนต าบลเมอืงโดน ๑๒,๓๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๓. โครงการ อบต. เคลื่อนที ่ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๖๖.๖๗ % ๑๐,๐๐๐ 

      
๓.โครงการจดัประชมุประชาคมต าบล/หมูบ่า้น เพื่อ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔,๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๔. โครงการฝึกอบรมอาชพีระยะสัน้ ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๔.โครงการจดัประชมุประชาคมต าบล/หมูบ่า้น เพื่อ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

๐.๐๐ ๑๔,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐ 

      
๔.โครงการพฒันาศกัยภาพกลุ่มสตรแีม่บา้นต าบลเมอืง
โดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๕. โครงการปรบัปรุงสวนสาธารณะต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๕. โครงการพฒันาศกัยภาพกลุม่สตรแีม่บา้นต าบลเมอืง
โดน 

๑๙,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๕.โครงการ อบต. เคลื่อนที ่ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๖. โครงการจดัประชุมประชาคมต าบล/หมูบ่า้น เพื่อ
จดัท าแผนพฒันาสามปี 

๘,๘๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๗. โครงการ อบต. เคลื่อนที ่ ๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าใช้สอย ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๘๒,๐๖๐.๐๐ ๙๙,๕๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐     ๙๐,๐๐๐ 



รวมงบด าเนินงาน ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๘๒,๐๖๐.๐๐ ๙๙,๕๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐     ๙๐,๐๐๐ 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอุดหนุนส่วนราชการ               

      

๑. อุดหนุนอ าเภอประทายตามโครงการจดัตัง้ศูนย์
ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอประทาย จงัหวดั
นครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๓,๕๐๐ 

      
๑. อุดหนุนอ าเภอประทายตามโครงการอบรมพฒันา
เยาวชนอ าเภอประทายเพื่อสรา้งเครอืขา่ยแนวร่วม
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิอ าเภอประทาย 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      

๒. อุดหนุนอ าเภอประทายตามโครงการจดัตัง้ศูนย์
ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอประทาย จงัหวดั
นครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

    เงนิอุดหนุนเอกชน               

      
๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว หมู่ที ่๑ บา้นเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๒. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นตามโครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว หมู่ที ่๒ บา้นโนนเมอืง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๓. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว หมู่ที ่๓ บา้นดอนววั 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 



      
๔. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว หมู่ที ่๔ บา้นดอนยาว 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๔๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๕. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว หมู่ที ่๕ บา้นหนองค ู

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๖. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้นตามโครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว หมู่ที ่๖ บา้นหนองมว่งน้อย 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๗. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายขา่ว หมู่ที ่๗ บา้นหนองแวง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๖๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

รวมเงินอดุหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒๕,๕๐๐.๐๐     ๑๓,๕๐๐ 

รวมงบเงินอดุหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒๕,๕๐๐.๐๐     ๑๓,๕๐๐ 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๘๒,๐๖๐.๐๐ ๙๙,๕๐๐.๐๐ ๒๕๕,๕๐๐.๐๐     ๑๐๓,๕๐๐ 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๘๒,๐๖๐.๐๐ ๙๙,๕๐๐.๐๐ ๒๕๕,๕๐๐.๐๐     ๑๐๓,๕๐๐ 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ๑. โครงการแขง่ขนักฬีาต าบลเมอืงโดนเกมส ์ ๙๙,๙๙๐.๐๐ ๙๙,๙๕๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๐,๐๐๐ 

      ๑. โครงการแขง่ขนักฬีาต าบลเมอืงโดนเกมส ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 



รวมค่าใช้สอย ๙๙,๙๙๐.๐๐ ๙๙,๙๕๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๙๙,๙๙๐.๐๐ ๙๙,๙๕๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ ๙๙,๙๙๐.๐๐ ๙๙,๙๕๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     ๑๐๐,๐๐๐ 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ๑. โครงการวนัส าคญัของชาต ิ ๔๒,๘๐๐.๐๐ ๕๙,๖๕๗.๐๐ ๑๓,๑๘๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐ 

      
๒. โครงการเขา้ปรวิาสกรรมวดัป่าเมตตาธรรม บา้น
ดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๒๙,๓๐๐.๐๐ ๒๙,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒. โครงการวนัสงกรานตต์ าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๒. โครงการวนัสงกรานตต์ าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๐,๐๐๐ 

      ๒.โครงการงานของดอี าเภอประทาย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๓. โครงการวนัลอยกระทงต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๓. โครงการวนัลอยกระทงต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๐,๐๐๐ 

      ๓. โครงการวนัสงกรานตต์ าบลเมอืงโดน ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๔. โครงการงานของดอี าเภอประทาย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๔. โครงการงานของดอี าเภอประทาย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๖๐,๐๐๐ 

      ๔. โครงการวนัลอยกระทงต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๔๗,๔๕๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 



      ๕. โครงการงานของดอี าเภอประทาย ๓๓,๕๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๕. โครงการจดัท าทะเบยีนปราชญ์ชาวบา้น และ
ประกาศเกยีรตคิุณปราชญช์าวบา้นในต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้สอย ๑๖๐,๖๐๐.๐๐ ๒๒๖,๐๐๗.๐๐ ๑๐๘,๑๘๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐     ๑๘๐,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๑๖๐,๖๐๐.๐๐ ๒๒๖,๐๐๗.๐๐ ๑๐๘,๑๘๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐     ๑๘๐,๐๐๐ 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน ๑๖๐,๖๐๐.๐๐ ๒๒๖,๐๐๗.๐๐ ๑๐๘,๑๘๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐     ๑๘๐,๐๐๐ 

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ๒๖๐,๕๙๐.๐๐ ๓๒๕,๙๕๗.๐๐ ๒๐๘,๑๘๐.๐๐ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐     ๒๘๐,๐๐๐ 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา               

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               

  งบลงทุน               

  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               

    ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

      
๑. โครงการก่อสรา้งก าแพงกัน้ดนิพรอ้มขยายถนน 
คสล. ขา้งสระหนองบวั บา้นเมอืงโดน หมู่ที ่๑ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐๐,๐๐๐ 

      
๑. โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า คสล. แบบรางตืน้ 
จากรา้นคา้ชมุชนไปถงึศาลปู่ตา 
บา้นเมอืงโดน หมูท่ี ่๑ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๑๐. โครงการปรบัปรุงถนน คสล. เสน้หน้าวดัไปถงึบา้น
นายแถม บา้นหนองมว่งน้อย หมู่ที ่๖ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๓๐,๐๐๐ 

      
๑๑. โครงการขดุลอกสระโคกสาธารณะหนองแวง บา้น
หนองแวง หมู่ที ่๗ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๓๒,๐๐๐ 



      
๑๒. โครงการปรบัปรุงรางระบายน ้า บา้นหนองแวง หมู่
ที ่๗ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๑,๐๐๐ 

      
๑๓. โครงการปรบัปรงุถนน คสล. ภายในหมู่บา้น บา้น
หนองแวง หมู่ที ่๗ (จ านวน ๓ ช่วง) 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๕๙,๐๐๐ 

      
๑๔. โครงการก่อสรา้งก าแพงกัน้ดนิเสน้หน้าวดัดา้นทศิ
ตะวนัออกหมู่บา้น บา้นดอนววั  
หมู่ที ่๓ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๗๓,๐๐๐ 

      
๒. โครงการก่อสรา้งก าแพงกัน้ดนิเสน้ดา้นทศิตะวนัออก
หมู่บา้น บา้นโนนเมอืง หมู่ที ่๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๓๗,๐๐๐ 

      
๒. โครงการก่อสรา้งขยายถนน คสล. เสน้กลางบา้น 
บา้นโนนเมอืง หมูท่ี ่๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๑,๘๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๓. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายขา้ง อบต. เมอืง
โดน ดา้นทศิตะวนัออก บา้นโนนเมอืง หมู่ที ่๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖๑,๖๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๓. โครงการก่อสรา้งถนนดนิผวิหนิคลุกเพื่อการเกษตร
เสน้ทางเขา้ดอนกลาง บา้นโนนเมอืง หมู่ที ่๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๕๕,๐๐๐ 

      
๔. โครงการก่อสรา้งวางท่อส่งน ้าจากหนองป่าชา้ไปสระ
ปู่ ตา บา้นดอนววั หมู่ที ่๓ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๔. โครงการปรบัปรงุฝายน ้าลน้ล าหว้ยแอก บา้นดอนววั 
หมู่ที ่๓ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๐๐,๐๐๐ 

      
๕. โครงการก่อสรา้งก าแพงกัน้ดนิขา้งคลองอสีานเขยีว 
บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๓๙,๐๐๐ 

      ๕. โครงการก่อสรา้งรัว้รอบสระหนองป่าชา้ บา้นดอนววั ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 



หมู่ที ่๓ 

      
๖. โครงการก่อสรา้งเสรมิผวิจราจรภายในหมู่บา้น บา้น
ดอนววั หมทูี ่๓ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๖. โครงการวางท่อส่งน ้าจากคลองอสีานเขยีวไปหนอง
นา บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๕๒,๐๐๐ 

      
๗. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เสน้จากสีแ่ยกลานกฬีา
ไปสีแ่ยกศาลาประชาคม บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๗. โครงการปรบัปรุงถนน คสล. เสน้ทางเขา้หมู่บา้น 
บา้นหนองค ูหมูท่ี ่๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๕๔,๐๐๐ 

      
๘. โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้าจากสีแ่ยกไปสระ
หนองแวง บา้นหนองค ูหมู่ที ่๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๑๔,๙๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
๘. โครงการปรบัปรุงถนน คสล. พรอ้มวางท่อระบายน ้า 
เสน้สามแยกทางไปบา้นดอนยาว บา้นหนองค ูหมู่ที ่๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๑๘,๐๐๐ 

      
๙. โครงการก่อสรา้งขยายถนน คสล. เสน้ทศิตะวนัออก
ของหมู่บา้น บา้นหนองแวง หมู่ ๗  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑๕,๖๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๙. โครงการปรบัปรุงรางระบายน ้า บา้นหนองค ูหมูท่ี ่๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๔๒,๐๐๐ 

      
โครงการก่อสรา้งถนน คสล. รอบหมูบ่า้นเสน้คุม้หวั
สะพาน บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      
โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายจากสีแ่ยกนานายอดุลย ์
บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ท าความสะอาดรางระบายน ้าภายในหมู่บา้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 



      
เสรมิผวิถนน คสล. ซอยบา้นนายชติ ฉิมพล ีบา้นเมอืง
โดน หมู่ที ่๑ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๙,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๗๙๓,๙๐๐.๐๐     ๒,๘๑๒,๐๐๐ 

รวมงบลงทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๗๙๓,๙๐๐.๐๐     ๒,๘๑๒,๐๐๐ 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์               

      
๑. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ าเภอประทายตาม
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าสายจากบา้นเมอืงโดน 
หมู่ที ่๑ ไปบา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๑,๐๐๐ 

      

๑. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ าเภอประทายตาม
โครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าภายในหมู่บา้น บา้นโนนเมอืง หมู่
ที ่๒ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๑,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      

๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอประทายตาม
โครงการ  
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าจากหนองแตไ้ปนานายพรรชติ 
บา้นหนองมว่งน้อย หมู่ที ่๖ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      

๒. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอประทายตาม
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพื่อการเกษตรจาก
บา้นเมอืงโดน ไปทางวดัป่าเมตตาธรรม (ต่อจากเสน้
เดมิ) บา้นเมอืงโดน หมูท่ี ่๑ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๑๕,๐๐๐ 



      
๓. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ าเภอประทายตาม
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพื่อการเกษตรจากบา้น
ดอนเขม็ไปโคกพะงาด บา้นดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๒,๐๐๐ 

      

๔. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ าเภอประทายตาม
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพื่อการเกษตรจากคุม้
หวัสะพานไปฝายชลประทานล าหว้ยแอก บา้นดอนยาว 
หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๗๗,๐๐๐ 

      

๕. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอประทายตาม
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพื่อการเกษตรสาย
คลองอสีานเขยีวไปทางโรงสนีายมานพ บา้นดอนยาว 
หมู่ที ่๔ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๘,๐๐๐ 

      
๖. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอประทายตาม
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพื่อการเกษตรเสน้
หนองแตไ้ปนานางร่วม บา้นหนองม่วงน้อย หมู่ที ่๖ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๐๒,๐๐๐ 

      
๗. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอประทายตาม
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพื่อการเกษตรเสน้ไป
บา้นเมอืงดู่ บา้นหนองมว่งน้อย หมู่ที ่๖ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๕๑,๐๐๐ 

      

๘. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอประทายตาม
โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพื่อการเกษตรจากบา้น
หนองมว่งน้อยไปนานายพรรชติ บา้นหนองม่วงน้อย 
หมู่ที ่๖ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๑๒๘,๐๐๐ 

รวมเงินอดุหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๗๒,๐๐๐.๐๐     ๖๖๔,๐๐๐ 

รวมงบเงินอดุหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๗๒,๐๐๐.๐๐     ๖๖๔,๐๐๐ 



รวมงานก่อสร้างโครงสรา้งพืน้ฐาน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๑๖๕,๙๐๐.๐๐     ๓,๔๗๖,๐๐๐ 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๑๖๕,๙๐๐.๐๐     ๓,๔๗๖,๐๐๐ 

แผนงานการเกษตร               

งานส่งเสริมการเกษตร               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
๑. โครงการส่งเสรมิการปลูกพชืใชน้ ้าน้อยต าบลเมอืง
โดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐ 

      ๑. โครงการส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์ ๗๘,๖๐๐.๐๐ ๑๖,๕๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๑. โครงการส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยอนิทรยีแ์ละน ้าหมกั
ชวีภาพ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๑.โครงการส่งเสรมิการปลูกพชืใชน้ ้าน้อยต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๒. โครงการส่งเสรมิกลุ่มอาชพีการเลีย้งไก่พนัธุไ์ขต่ าบล
เมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๙,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๒. โครงการส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิต าบล
เมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๒๐,๐๐๐ 

      
๒. โครงการส่งเสรมิการปลูกพชืใชน้ ้าน้อยต าบลเมอืง
โดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๒. โครงการส่งเสรมิการเลีย้งไกพ่นัธุไ์ขต่ าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๒๗,๗๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 



      
๓. โครงการส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิต าบล
เมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๔. โครงการส่งเสรมิกลุ่มอาชพีแม่บา้นต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

รวมค่าใช้สอย ๗๘,๖๐๐.๐๐ ๔๔,๒๕๐.๐๐ ๕๙,๖๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐     ๕๐,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๗๘,๖๐๐.๐๐ ๔๔,๒๕๐.๐๐ ๕๙,๖๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐     ๕๐,๐๐๐ 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร ๗๘,๖๐๐.๐๐ ๔๔,๒๕๐.๐๐ ๕๙,๖๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐     ๕๐,๐๐๐ 

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
๑. โครงการก าจดัวชัพชืหนองน ้าสาธารณประโยชน์
ต าบลเมอืงโดน 

๖๙,๔๕๐.๐๐ ๘๐,๔๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๑. โครงการปลูกหญา้แฝกต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๕๐ % ๕,๐๐๐ 

      ๑.โครงการปลูกหญา้แฝกต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒. โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐ 

      ๒. โครงการปลูกหญา้แฝกต าบลเมอืงโดน ๒,๙๕๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒.โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๙,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๒.โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

      ๓. โครงการก าจดัผกัตบชวาและก าจดัวชัพขืในแหล่งน ้า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 



ภายในต าบลเมอืงโดน 

      
๓. โครงการก าจดัผกัตบชวาและก าจดัวชัพชืในแหล่งน ้า
ภายในต าบลเมอืงโดน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ % ๓๐,๐๐๐ 

      ๓. โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ ๔๙,๙๔๐.๐๐ ๔๙,๙๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๓.โครงการอนุรกัษ์พนัธุก์รรมพชือนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันสุดาฯ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๔. โครงการพฒันาและรกัษาสิง่แวดลอ้มต าบลเมอืงโดน ๓๖,๙๔๐.๐๐ ๒๔,๘๒๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ -๕๐ % ๒๐,๐๐๐ 

      ๔.โครงการพฒันาและรกัษาสิง่แวดลอ้มต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๘,๔๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      
๕. โครงการอนุรกัษ์พนัธุก์รรมพชือนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันสุดาฯ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๒๐,๐๐๐ 

      ๕.โครงการสวนสาธติเศรษฐกจิพอเพยีงต าบลเมอืงโดน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

รวมค่าใช้สอย ๑๕๙,๒๘๐.๐๐ ๑๕๙,๔๒๔.๐๐ ๑๔๒,๒๗๕.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐     ๑๐๕,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินงาน ๑๕๙,๒๘๐.๐๐ ๑๕๙,๔๒๔.๐๐ ๑๔๒,๒๗๕.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐     ๑๐๕,๐๐๐ 

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ ๑๕๙,๒๘๐.๐๐ ๑๕๙,๔๒๔.๐๐ ๑๔๒,๒๗๕.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐     ๑๐๕,๐๐๐ 

รวมแผนงานการเกษตร ๒๓๗,๘๘๐.๐๐ ๒๐๓,๖๗๔.๐๐ ๒๐๑,๘๗๕.๐๐ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐     ๑๕๕,๐๐๐ 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ๕๖,๖๓๕.๐๐ ๔๖,๖๕๒.๖๐ ๕๒,๔๒๕.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ -๑๔.๔๙ % ๕๙,๘๕๔ 



    เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๙๘๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๕,๐๐๐ 

    เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ ๔,๒๐๙,๘๐๐.๐๐ ๔,๓๙๑,๗๐๐.๐๐ ๔,๘๑๔,๑๐๐.๐๐ ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ -๗.๕๘ % ๕,๔๓๔,๔๔๐ 

    เบีย้ยงัชพีคนพกิาร ๑,๗๓๗,๙๐๐.๐๐ ๑,๗๓๐,๔๐๐.๐๐ ๑,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๒๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๔ % ๑,๘๓๐,๒๐๐ 

    เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๑๘,๐๐๐ 

    ส ารองจ่าย ๔๖๘,๙๐๐.๐๐ ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ ๑๕๓,๐๙๓.๑๕ ๒๑๑,๘๖๐.๐๐ ๔๑.๖ % ๓๐๐,๐๐๐ 

    รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

      ๑. เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐ % ๗๕,๐๐๐ 

      เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐ % ๐ 

    
เงนิสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 
(กบท.) 

๑๔๖,๙๔๑.๐๐ ๑๓๖,๕๙๐.๙๕ ๑๕๒,๖๐๘.๐๑ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๖ % ๑๕๒,๔๐๐ 

    เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๙๑,๐๔๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐ 

รวมงบกลาง ๖,๗๐๖,๖๗๖.๐๐ ๖,๗๘๗,๓๔๓.๕๕ ๖,๙๙๕,๒๐๖.๑๖ ๘,๕๒๔,๙๐๐.๐๐     ๗,๘๗๔,๘๙๔ 

รวมงบกลาง ๖,๗๐๖,๖๗๖.๐๐ ๖,๗๘๗,๓๔๓.๕๕ ๖,๙๙๕,๒๐๖.๑๖ ๘,๕๒๔,๙๐๐.๐๐     ๗,๘๗๔,๘๙๔ 

รวมงบกลาง ๖,๗๐๖,๖๗๖.๐๐ ๖,๗๘๗,๓๔๓.๕๕ ๖,๙๙๕,๒๐๖.๑๖ ๘,๕๒๔,๙๐๐.๐๐     ๗,๘๗๔,๘๙๔ 

รวมแผนงานงบกลาง ๖,๗๐๖,๖๗๖.๐๐ ๖,๗๘๗,๓๔๓.๕๕ ๖,๙๙๕,๒๐๖.๑๖ ๘,๕๒๔,๙๐๐.๐๐     ๗,๘๗๔,๘๙๔ 

รวมทุกแผนงาน ๒๒,๖๔๖,๔๒๓.๔๒ ๒๑,๙๘๖,๗๒๗.๙๖ ๒๓,๐๔๘,๘๕๖.๘๒ ๒๘,๕๓๑,๕๐๐.๐๐     ๒๘,๑๘๓,๐๐๐ 
 

 



 
                 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 

อำเภอ ประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 
                         

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,183,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 7,844,580 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,787,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,980,720 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก/รองนายก ได้แก่ 
1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 
2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายก/รองนายก ได้แก่ 
1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

      



เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด)  

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายก/รองนายก ได้แก่ 
1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,296,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จำนวน 15 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ได้แก่ 
1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา 
4) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

      



เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัด)  

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,806,880 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,929,440 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับกลาง) 
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
3) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
4) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
5) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7) นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
8) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 1438 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับกลาง) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28  
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็น 
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง) 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
จำนวน 3 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่าย 
ให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับกลาง) 
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับต้น) 

      



3) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับต้น) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) (สำนักปลัด) 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 565,440 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา  
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
3) พนักงานขับรถยนต์ 
4) ยาม 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20 ธันวาคม
2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง  
จำนวน 3 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ 
พนักงานจ้าง ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
2) พนักงานขับรถยนต์ 
3) ยาม 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
(สำนักปลัด) 
 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,996,980 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 501,980 บาท 



   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 355,980 บาท 

      

  
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา 
และพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา จำนวนเงิน 295,980 บาท 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที ่มท. 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
ประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 
(สำนักปลัด) 
 
2. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการ
ประชาชน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด
บริการประชาชน เพ่ือดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่อาจเกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ จำนวนเงิน 60,000 บาท 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 96,000 บาท 



      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ 
ที่ควรจะได้รับ จำนวน 2 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล 
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ 
ค่าเล่าเรียน 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 992,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 
  

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ เช่น พิธีเปิดอาคารต่างๆ  
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่ารับรอง ฯลฯ โดยแยกเป็น 

      



1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
โดยตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ในปีที่ล่วงมาไม่รวม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย เท่าท่ีจ่ายจริงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน 
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน 
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ลูกจ้าง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
(สำนักปลัด) 

      

    2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่างและกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอ่ืนๆ 
โดยแยกเป็น 
 
1. ค่าใช้จ่ายประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวนเงิน 250,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายประจำหน่วยเลือกตั้ง (จำนวน 7 หน่วย) จำนวน

      



เงิน 150,000 บาท 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุดที่
ที ่ลต 0014/6268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

    3. โครงการอบรมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมสร้างความสมานฉันท์
ในชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย เช่น ค่าวิทยากรค่าที่พัก ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 41 ลำดับที ่7) 
(สำนักปลัด) 

      

    4. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. ตำบลเมืองโดน 

จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม  
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. ตำบลเมือง
โดน เช่น ค่าวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
ค่าอาหารค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 41 ลำดับที่ 6) 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้       



ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาของแรงงงานบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

   ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษไข คลิป ไม้บรรทัด เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติ
ข้าราชการ ธงชาติ สั่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ ตรายาง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องคิดเลข
กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์
แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน ตะแกรงวางเอกสาร พระพุทธรูป แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ    
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
(สำนักปลัด) 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หลอดไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า วงจรสายอากาศ
หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      



1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(สำนักปลัด) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ หม้อ กระทะ 
กะละมังกะมีด ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกน้ำร้อน  
กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(สำนักปลัด) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แก๊สหุงต้ม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี
น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(สำนักปลัด) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หวัพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร ์เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์แผ่น

      



กรองแสง หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสั่งกา ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(สำนักปลัด) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 248,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 140,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯและให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา
สาย ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ สำหรับที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและสถานที่ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
(สำนักปลัด) 
 
 
  

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 95,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตาม
ตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ

      



อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ สำหรับที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
(สำนักปลัด)  

  งบลงทุน รวม 35,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 35,000 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    1. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 8,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว 
รายละเอียดดังนี้ 
1) ชนิดตั้งพ้ืน แบบ 3 ขา 
2) ใบพัดขนาด 24 นิ้ว ขึ้นไป 
- จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
(สำนักปลัด) 

      

    2. จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 4 ตัว 
รายละเอียด ดังนี้ 
1) โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับเก็บได้ 
2) แบบไม ้หรือ แบบเหล็ก 
- จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
(สำนักปลัด) 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 CORE)  
2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB 
3) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
4) เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA  
- อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 

      



ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
(สำนักปลัด) 

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 
   รายจ่ายอื่น       
    1.การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
ของประชาชน 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 40 ข้อ 4) 
(สำนักปลัด)  

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,104,100 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,320,840 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,320,840 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,146,840 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
1) ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น) 
2) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
3) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 1438 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) 
(กองคลัง) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 132,000 บาท 

      

  
1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
จำนวน 1 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ตำบล ดังนี้ 
1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

      



- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ ว 8963 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
พนักงานจ้าง (ฉบับที ่6) 
(กองคลัง) 
 
2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วน
ตำบล ดังนี้ 
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท 
(กองคลัง) 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
จำนวน 1 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่าย 
ให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
1) ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 
(กองคลัง) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 783,260 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 283,260 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 197,260 บาท 

      

  
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)  
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา รวมเป็นเงิน 97,260 บาท 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที ่มท. 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด

      



ประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 
(กองคลัง) 
 
2. เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง และค่าควบคุมงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 185 
ลงวันที่ 8 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 
หรือคณะกรรมการ 
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(กองคลัง) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ 
ที่ควรจะได้รับ จำนวน 2 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 
(กองคลัง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ 
ที่ควรจะได้รับ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 

      



2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตร 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน 
(กองคลัง) 

   ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน 
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการ 
การเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองคลัง) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 



      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาของแรงงงานบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท ราบรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

      

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

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร
ตลับผงหมึก กระดาษไข คลิป ไม้บรรทัด เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติ
ข้าราชการ ธงชาติ สั่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ ตรายาง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องคิดเลข
กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์
แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน ตะแกรงวางเอกสาร พระพุทธรูป แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ    
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองคลัง)  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่อง 
พิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์แผ่นกรองแสง  

      



หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งกา ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองคลัง)  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 40,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตำบล
เมืองโดน 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตำบลเมืองโดน 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 47 ลำดับที่ 22) 
(สำนักปลัด)  

      

    2. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเมืองโดน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตำบลเมืองโดน 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
จัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2721  
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย 

      



ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 47 ลำดับที่ 23) 
(สำนักปลัด) 
  

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,642,710 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,221,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,221,300 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 765,780 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
2) นักวิชาการศึกษา 
3) ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 1438 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) 
(กองการศึกษา)  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
จำนวน 2 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่าย 
ให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
2) ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 

      



(กองการศึกษา) 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 347,520 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา  
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 8963 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   
(ฉบับที ่6) 
(กองการศึกษา) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง  
จำนวน 1 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ 
พนักงานจ้าง ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
(กองการศึกษา) 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 404,410 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 114,410 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 94,410 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา 
และพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 

      



ด่วนที่สุด ที ่มท. 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
ประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 
(กองการศึกษา) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา)  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ 
พนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตร 
 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน 
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 

      



- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 50,000 บาท 

      

  
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาของแรงงงานบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท ราบรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ       



โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษไข คลิป ไม้บรรทัด เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติ
ข้าราชการ ธงชาติ สั่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ ตรายาง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องคิดเลข
กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน ตะแกรงวางเอกสาร
พระพุทธรูป แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ    
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์แผ่นกรองแสง  
หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสั่งกา ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองการศึกษา) 

      

  งบลงทุน รวม 17,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 17,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 

      



(4 CORE)  
2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB 
3) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
4) เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA  
- อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
(กองการศึกษา)  

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,474,566 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 934,566 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 161,950 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน จำนวน 98,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล 
เมืองโดน จำนวน 1 แห่ง จำนวน 20 คนๆละ 20 บาท/วัน 
จำนวน 245 วัน ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 48 ข้อ 26) 
(กองการศึกษา)  

      

    2. ค่าวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน จำนวน 34,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล 
เมืองโดน จำนวน 1 แห่ง จำนวน 20 คนๆละ 1,700 บาท/ปี 
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ

      



รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 52 ข้อ 39) 
(กองการศึกษา) 
 
 
 
  

    3. โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 53 ข้อ 43) 
(กองการศึกษา) 
  

      

    4. โครงการจัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน
และผู้ปกครอง 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดประชุม
คร ูคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดนและผู้ปกครอง 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน 
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 53 ข้อ 44) 
(กองการศึกษา)  

      

    5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลเมืองโดน (ค่าหนังสือเรียน) 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล 
เมืองโดน (ค่าหนังสือเรียน) จำนวน 1 แห่ง จำนวน 15 คนๆละ 200 บาท/วัน  
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จดัสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี) 

      



- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 48 ข้อ 28) 
(กองการศึกษา)  

    6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลเมืองโดน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมือง
โดน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จำนวน 1 แห่ง จำนวน 15 คนๆละ 200 บาท/วัน
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จดัสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 49 ข้อ 29) 
(กองการศึกษา)  

      

    7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลเมืองโดน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

จำนวน 4,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมือง
โดน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จำนวน 1 แห่ง จำนวน 15 คนๆละ 300 บาท/
วัน ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

      



ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 49 ข้อ 30) 
(กองการศึกษา) 

    8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลเมืองโดน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จำนวน 6,450 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล 
เมืองโดน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 1 แห่ง จำนวน 15 คนๆ ละ
430 บาท/วัน ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เดก็เล็ก จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 49 ข้อ 31) 
(กองการศึกษา) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 772,616 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 772,616 บาท 

      

  
(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
เมืองโดน จำนวน 1 แห่ง นมพาสเจอร์ไรส์ หรือ นมยูเอชที จำนวน 20 กล่องๆ
ละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน รวมเป็นเงิน 40,664 บาท 
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      



2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 48 ข้อ 26) 
(กองการศึกษา) 
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตตำบล
เมืองโดน จำนวน 5 แห่ง นมพาสเจอร์ไรส์ หรือ นมยูเอชที จำนวน 360 คนๆ
ละ 1 กล่องๆละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน รวมเป็นเงิน 731,952 บาท 
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 48 ข้อ 27) 
(กองการศึกษา) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,540,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,540,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    1. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน จำนวน 1,440,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายในเขตตำบล
เมืองโดน จำนวน 5 แห่ง จำนวน 360 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน  
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็ก
อนุบาล และ เด็ก ป.1 - ป.6) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      



2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 50 ข้อ 32) 
(กองการศึกษา)  

    2. อุดหนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน  
(โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี) 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตตำบล 
เมืองโดน (โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี)  
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 51 ข้อ 36) 
(กองการศึกษา) 

      

    3. อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน 
(โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี) 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนภายในเขต
ตำบลเมืองโดน (โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 51 ข้อ 37) 
(กองการศึกษา) 

      

    4. อุดหนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนภายในเขตตำบลเมืองโดน 
(โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี) 

จำนวน 30,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนภายในเขตตำบล       



เมืองโดน (โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 
 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 51 ข้อ 38) 
(กองการศึกษา) 
 
  

 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 40,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้สู่ชุมชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการ
เรียนรู้สู่ชุมชน เช่น ค่าวัสดุ คา่อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 3 ลำดับที่ 2) 
(กองการศึกษา)   

      

    2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลเมืองโดน จำนวน 30,000 บาท 



      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนในตำบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ
การจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 3 ลำดับที่ 3) 
(กองการศึกษา)   
  

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 200,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 200,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท 

      

  
1. เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง จำนวน 2 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เดือนละ 5,000 บาท  
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ

      



โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0810.5/ว 4700 
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุง 
เป็นพาหนะนำโรค 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1732 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการ 
ป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนำโรค 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 57 ลำดับที่ 52) 
(สำนักปลัด) 
 
 
  

    2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 57 ลำดับที่ 53) 
(สำนักปลัด) 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองโดน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตำบลเมืองโดน เช่น ค่าวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมาบริการรถ ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

      



- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 65 ลำดับที่ 70) 
(สำนักปลัด) 
  

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,917,650 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,336,138 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,336,138 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 945,360 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
1) ผู้อำนวยการกองช่าง 
2) นายช่างโยธาอาวุโส  
3) นายช่างโยธาชำนาญงาน 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 1438 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่5) 
(กองช่าง) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
จำนวน 1 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่าย 
ให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
1) ผู้อำนวยการกองช่าง 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

      



จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) 
(กองช่าง) 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 300,778 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา  
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
2) ผู้ช่วยช่างโยธา 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 8963 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที ่6) 
(กองช่าง)  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง  
จำนวน 3 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ 
พนักงานจ้าง ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
2) ผู้ช่วยช่างโยธา 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
(กองช่าง) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 507,312 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 132,312 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 91,312 บาท 

      

  
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา 
และพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา  
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ 

      



ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที ่มท. 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด
ประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 
(กองช่าง) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองช่าง) 
  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ 
ที่ควรจะได้รับ จำนวน 1 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 
(กองช่าง) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

      



ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 90,000 บาท 

      

  
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา  
ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองช่าง) 
  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาของแรงงงานบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท ราบรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

      



นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว กาว ลวด
เย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษไข คลิป ไม้บรรทัด เข็ม
หมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ สั่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตรายาง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงาน เครื่องคิดเลข กรรไกร เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือ
หน่วยงาน ตะแกรงวางเอกสาร พระพุทธรูป แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ    
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ไม้
ต่างๆ น้ำมันทาไม ้ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ค้อน ตะปู คีม จอบเสียม ขวาน ท่อน้ำ
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 

      



ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่อง 
พิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์แผ่นกรองแสง หน่วย
ประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสั่งกา ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองช่าง) 
  

      

  งบลงทุน รวม 74,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 74,200 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 40,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ 
1) เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู   
- อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  
ประจำเดือนธันวาคม 2562 
(กองช่าง) 

      

   ครุภัณฑ์สำรวจ       
    1. จัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 34,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้  
1) ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 
2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร 
3) ระยะมองเห็นภาพใกล้สุด ไม่เกิน 2 เมตร 
- อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  
ประจำเดือนธันวาคม 2562 

      



(กองช่าง) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 103,500 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 90,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลเมืองโดน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลเมือง
โดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 67 ลำดับที่ 78) 
(สำนักปลัด) 

      

    2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเมืองโดน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเมืองโดน เช่น ค่าวิทยากรค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 66 ลำดับที่ 72) 
(สำนักปลัด) 

      

    3. โครงการ อบต. เคลื่อนที่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ อบต. เคลื่อนที ่ 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 

      



ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน 
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 68 ลำดับที่ 81) 
(สำนักปลัด) 

    4.โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/
หมู่บ้าน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  
ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 67 ลำดับที่ 77) 
(สำนักปลัด) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 13,500 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 13,500 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
1. อุดหนุนอำเภอประทายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 13,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอุดหนุนอำเภอประทายตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2564 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 69 ข้อ 84) 

      



(สำนักปลัด) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมืองโดนเกมส์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมืองโดน
เกมส์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 74 ข้อ 97) 
(กองการศึกษา) 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 180,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการวันสำคัญของชาติ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันสำคัญของชาติ เช่น  
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 74 ข้อ 96) 
(กองการศึกษา) 

      

    2. โครงการวันสงกรานต์ตำบลเมืองโดน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันสงกรานต์ตำบลเมือง
โดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ  

      



ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 73 ลำดับที่ 94) 
(กองการศึกษา) 

    3. โครงการวันลอยกระทงตำบลเมืองโดน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันลอยกระทงตำบลเมือง
โดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 73 ลำดับที่ 95) 
(กองการศึกษา) 

      

    4. โครงการงานของดีอำเภอประทาย จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงานของดีอำเภอ
ประทาย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  
ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 73 ลำดับที่ 93) 
(กองการศึกษา) 

      

    5. โครงการจัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน และประกาศเกียรติคุณปราชญ์
ชาวบ้านในตำบลเมืองโดน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำทะเบียน
ปราชญ์ ชาวบ้าน และประกาศ เกียรติคุณปราชญ์ชาว บ้านในตำบลเมือง
โดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      



1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 4 ลำดับที่ 4) 
(กองการศึกษา) 
  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 3,476,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 2,812,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,812,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    1. โครงการก่อสร้างกำแพงก้ันดินพร้อมขยายถนน คสล. ข้างสระหนองบัว 
บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างกำแพงก้ันดินพร้อม
ขยายถนน คสล. ข้างสระหนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่ที ่๑ รายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.10 เมตร ขยายถนน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 0.40 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 104 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 6 ลำดับที่ 6) 
(กองช่าง) 

      

    2. โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นหน้าวัดไปถึงบ้านนายแถม  
บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ 

จำนวน 130,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.  
เส้นหน้าวัดไปถึงบ้านนายแถม บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที ่๖ รายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 252 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 23 ลำดับที่ 42) 
(กองช่าง) 

      

    3. โครงการขุดลอกสระโคกสาธารณะหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ จำนวน 232,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการขุดลอกสระโคกสาธารณะ
หนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที ่๗ รายละเอียด ดังนี้ 

      



ขนาดปากกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดินขุด 
ไม่น้อยกว่า 5,743 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 25 ลำดับที่ 46) 
(กองช่าง)  

    4. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ จำนวน 21,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ  
บ้านหนองแวง หมู่ที ่7 รายละเอียด ดังนี้ 
ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 15 ท่อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที ่อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 23 ลำดับที่ 43) 
(กองช่าง) 

      

    5. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗  
(จำนวน ๓ ช่วง) 

จำนวน 259,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที ่๗ (จำนวน ๓ ช่วง) รายละเอียด ดังนี้ 
- ช่วงที่ 1 ผวิจราจรขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.10 เมตร 
- ช่วงที่ 2 ผวิจราจรขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.10 เมตร 
- ช่วงที่ 3 ผวิจราจรขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว   9 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที ่อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 25 ลำดับที่ 47) 
(กองช่าง) 

      

    6. โครงการก่อสร้างกำแพงก้ันดินเส้นหน้าวัดด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน  
บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ 

จำนวน 73,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างกำแพงก้ันดิน 
เส้นด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านดอนวัว หมู่ที ่3 รายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที ่อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 13 ลำดับที่ 21) 
(กองช่าง) 

      



    7. โครงการก่อสร้างกำแพงก้ันดินเส้นด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านโนนเมือง  
หมู่ที่ ๒ 

จำนวน 237,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างกำแพงก้ันดิน 
เส้นด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านโนนเมือง หมู่ที ่๒ รายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที ่อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 10 ลำดับที่ 14) 
(กองช่าง) 

      

    8. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกเพ่ือการเกษตรเส้นทางเข้าดอนกลาง  
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

จำนวน 255,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุก
เพ่ือการเกษตรเส้นทางเข้าดอนกลาง บ้านโนนเมือง หมู่ที ่๒ รายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ถมดินกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 8 ลำดับที่ 10) 
(กองช่าง) 

      

    9. โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น 
ลำห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 รายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 13 ลำดับที่ 19) 
(กองช่าง) 

      

    10. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินข้างคลองอีสานเขียว บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ จำนวน 139,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างกำแพงก้ันดิน 
ข้างคลองอีสานเขียว บ้านดอนยาว หมู่ที ่๔ รายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 15 ลำดับที่ 26) 
(กองช่าง) 

      



    11. โครงการวางท่อส่งน้ำจากคลองอีสานเขียวไปหนองนา บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ จำนวน 152,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวางท่อส่งน้ำจากคลอง
อีสานเขียวไปหนองนา บ้านดอนยาว หมู่ที ่๔ รายละเอียด ดังนี้ ก่อสร้างตาม
แบบแปลนที ่อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 15 ลำดับที่ 25) 
(กองช่าง) 

      

    12. โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ จำนวน 254,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุง
ถนน คสล. เส้นทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองค ูหมู่ที ่๕ รายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 455 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 18 ลำดับที่ 31) 
(กองช่าง) 

      

    13. โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นสามแยกทางไป 
บ้านดอนยาว บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ 

จำนวน 218,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นสามแยกทางไปบ้านดอนยาว บ้านหนองค ู 
หมู่ที ่๕ รายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 82 ท่อน บ่อ
พัก จำนวน 3 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 19 ลำดับที่ 34) 
(กองช่าง) 

      

    14. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ  
บ้านหนองค ูหมู่ที ่๕ รายละเอียด ดังนี้ 
ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 30 ท่อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน
ที ่อบต. กำหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 19 ลำดับที่ 33) 

      



(กองช่าง) 
 
 
 
 
  

  งบเงินอุดหนุน รวม 664,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 664,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทายตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำสายจากบ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ ไปบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ 

จำนวน 51,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
สายจากบ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ ไปบ้านดอนยาว หมู่ที ่๔) รายละเอียด ดังนี้ 
1. ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 4 ต้น 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับแก้ไข  
(ฉบับที ่1) หน้า 1 ลำดับที่ 1) 
(กองช่าง) 

      

    
2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทายตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำเพ่ือการเกษตรจากบ้านเมืองโดน ไปทางวัดป่าเมตตาธรรม (ต่อจากเส้นเดิม) 
บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 

จำนวน 115,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
เพ่ือการเกษตรจากบ้านเมืองโดน ไปทางวัดป่าเมตตาธรรม (ต่อจากเส้นเดิม)
บ้านเมืองโดน หมู่ที ่๑ รายละเอียด ดังนี้ 
1. ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 9 ต้น 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 7 ลำดับที่ 9) 
(กองช่าง) 

      

    3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทายตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำเพ่ือการเกษตรจากบ้านดอนเข็มไปโคกพะงาด บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ 

จำนวน 102,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
เพ่ือการเกษตรจากบ้านดอนเข็มไปโคกพะงาด บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4

      



รายละเอียด ดังนี้ 
1. ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 8 ต้น 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 14 ลำดับที่ 24) 
(กองช่าง)  

    
4. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทายตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำเพ่ือการเกษตรจากคุ้มหัวสะพานไปฝายชลประทานลำห้วยแอก  
บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ 

จำนวน 77,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
เพ่ือการเกษตรจากคุ้มหัวสะพานไปฝายชลประทานลำห้วยแอก บ้านดอนยาว 
หมู่ที ่๔ รายละเอียด ดังนี้ 
1. ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 6 ต้น 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 14 ลำดับที่ 22) 
(กองช่าง) 

      

    5. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทายตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำเพ่ือการเกษตรสายคลองอีสานเขียวไปทางโรงสีนายมานพ บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ 

จำนวน 38,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพ่ือ
การเกษตรสายคลองอีสานเขียวไปทางโรงสีนายมานพ บ้านดอนยาว หมู่ 4
รายละเอียด ดังนี้ 
1. ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 3 ต้น 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 14 ลำดับที่ 23) 
(กองช่าง) 

      

    6. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทายตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำเพ่ือการเกษตรเส้นหนองแต้ไปนานางร่วม บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ 

จำนวน 102,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
เพ่ือการเกษตรเส้นหนองแต้ไปนานางร่วม บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ 6
รายละเอียด ดังนี้ 

      



1. ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 8 ต้น 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 20 ลำดับที่ 37) 
(กองช่าง) 

    7. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทายตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำเพ่ือการเกษตรเส้นไปบ้านเมืองดู่ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ 

จำนวน 51,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพ่ือ
การเกษตรเส้นไปบ้านเมืองดู่ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที ่6 รายละเอียด ดังนี้ 
1. ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 4 ต้น 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 20 ลำดับที่ 36) 
(กองช่าง)     

      

    
8. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทายตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำเพ่ือการเกษตรจากบ้านหนองม่วงน้อยไปนานายพรรชิต บ้านหนองม่วงน้อย  
หมู่ที่ 6 

จำนวน 128,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
เพ่ือการเกษตรจากบ้านหนองม่วงน้อยไปนานายพรรชิต บ้านหนองม่วงน้อย 
หมู่ที ่6 รายละเอียด ดังนี้ 
1. ไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 10 ต้น 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2) หน้า 21 ลำดับที่ 38) 
(กองช่าง)  

      

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตำบลเมืองโดน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำ
น้อยตำบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0891.4/ว 1695 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
เรื่อง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 123 ลำดับที่ 244) 
(สำนักปลัด) 

      

    2. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษตำบลเมืองโดน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษตำบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0891.4/ว 1695 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
เรื่อง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      



(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 123 ลำดับที่ 244) 
(สำนักปลัด) 
  

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 105,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 105,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการปลูกหญ้าแฝกตำบลเมืองโดน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตำบล 
เมืองโดน เช่น ค่าหญ้าแฝก ค่าปุ๋ย ค่าดิน ค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าอุปกรณ์ทาง
การเกษตร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าป้ายรณรงค ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 124 ลำดับที่ 247) 
(สำนักปลัด) 

      

    2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิเช่น ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าดิน ค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าอุปกรณ์ทาง
การเกษตร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าป้ายรณรงค ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัด  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 124 ลำดับที่ 248) 
(สำนักปลัด) 

      

    3. โครงการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองโดน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการกำจัดผักตบชวาและกำจัด
วัชพืชในแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าอุปกรณ์
ทางการเกษตร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการ

      



จัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 124 ลำดับที่ 249) 
(สำนักปลัด)   

    4. โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและรักษา
สิ่งแวดล้อมตำบลเมืองโดน) เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
รณรงค ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 125 ลำดับที่ 251) 
(สำนักปลัด) 

      

    5. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ 
รัตนสุดาฯ 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ เช่น ค่าวัสดุทาง
การเกษตร ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายรณรงค ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  
ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวนัที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง การดำเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ 
รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 124 ลำดับที่ 250) 
(สำนักปลัด) 

      



 
  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 7,874,894 บาท 
  งบกลาง รวม 7,874,894 บาท 
   งบกลาง รวม 7,874,894 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 59,854 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
ของพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) 
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) 
5) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 ข้อ 258) 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทน
ให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่
ความตาย หรือสูญเสียเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนทดแทน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 ข้อ 257) 
(สำนักปลัด) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,434,440 บาท 

      

  
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

      



พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 126 ข้อ 252) 
(สำนักปลัด) 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,830,200 บาท 

      

  
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 126 ข้อ 253) 
(สำนักปลัด) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 18,000 บาท 

      

  
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.6/ว 146 ลงวนัที่ 23 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 126 ข้อ 254) 
(สำนักปลัด) 

      

   สำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้นและในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 

      



ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 ข้อ 255) 
(สำนักปลัด) 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 75,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล) ไม่น้อยกว่าน้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 ข้อ 256) 
(สำนักปลัด) 

      

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 152,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณการ
รายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(ยกเว้น พันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ ว 2305 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ ว 3466 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 127 ข้อ 257) 
(สำนักปลัด) 

      



 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
เร่ือง  ประกาศใช้ข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
**************************** 

   เพื่อใหก้ารประกาศใชข้อ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยอาศยัอ านาจตามความใน  ขอ้  
๓๙  นัน้   

  ในการนี้  องค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  จงึขอประกาศใช้ขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงโดน  โดยการอนุมตัิ
ของนายอ าเภอประทายประกาศให้ประชาชนทราบโดยทัว่กนั  รายละเอยีดตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 

 จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

  โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๖  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน 
 

 


