
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลดอน

อําเภอ ปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 30,384,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,196,320 บาท
งบบุคลากร รวม 6,296,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินเดือนนายกฯเดือนละ 20,400 บาท ตังไว้ 244,800บาท
2.เงินเดือนรองนายกฯ เดือนละ 11,200 บาท จํานวน 2
 อัตรา                 ตังไว้ 269,280  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯเดือนละ 1,750 บาท
ตังไว้ 21,000 บาท
2.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกฯเดือนละ 880 บาท
จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯเดือนละ 1,750 บาท
ตังไว้ 21,000 บาท
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกฯเดือนละ 880 บาท
จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯเดือนละ 7,200 บาท
จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯเดือนละ 11,220 จํานวน 
1 อัตรา ตังไว้ 134,640 บาท
2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาฯเดือนละ 9,180 จํานวน 
1 อัตรา ตังไว้ 110,160 บาท
3.เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯเดือนละ 7,200 จํานวน 
1 อัตรา ตังไว้ 86,400 บาท
4.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯเดือนละ 7,200 จํานวน 
22 อัตรา ตังไว้ 1,900,800 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,379,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,325,120 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา ดังนี
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ  41,250 บาท
ตังไว้ 495,000 บาท
2.หัวหน้าสํานักปลัด 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ  30,790 บาท
ตังไว้ 369,480 บาท
3.นักทรัพยากรบุคคล 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ  33,560 บาท
ตังไว้ 402,720 บาท
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ  24,970 บาท
ตังไว้ 299,640 บาท
5.นักจัดการงานทัวไป 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ  26,460 บาท
ตังไว้ 317,520 บาท
6.นักพัฒนาชุมชน 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ  21,880 บาท
ตังไว้ 262,560 บาท
7.เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ  14,850 บาท
ตังไว้ 178,200 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างของพนักงานทีได้รับตามระเบียบกําหนด
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด
1.เงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 7,000 บาท ตังไว้ 84,000 บาท
2.เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท ตังไว้ 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 768,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงาน  จํานวน 5 อัตรา ดังนี
1.พนักงานขับรถยนต์ 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ 9,780 บาท
เป็นเงิน 117,360 บาท
2.พนักงานขับรถกระเช้า 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ 12,680 บาท
เป็นเงิน 152,160 บาท
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ 12,920 บาท
เป็นเงิน 155,040 บาท
4.คนสวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ 11,840 บาท
เป็นเงิน 142,080 บาท
5.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ 16,820 บาท
เป็นเงิน 201,840 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมชัวคราวของพนักงานจ้างทีได้รับตามระเบียบที
กําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 1,820,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็น
1.ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน   จํานวน 
     100,000 บาท
ท้องถิน พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฎิบัติราชการแก่อปท.ตามกฎหมาย ระเบียบ จํานวน 
     20,000 บาท
ทีเกียวข้องกับการจัดซือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าทีตรวจการจ้าง  คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที
ร่างขอบเขตงาน เป็นต้น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างทีมาปฎิบัติเวลานอกราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินตาม
ระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,049,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด จํานวน 126,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดทีทําการอบต.ดอน 
2. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 118,080 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทีทําการอบต.ดอน
3.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆฯลฯ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาฯ  ตังไว้ 5,000 บาท
2.ค่าเลียงรับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล  ตังไว้ 15,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการประกอบด้วยค่าลงทะเบียน ค่าทีพัก ค่าเดินทาง ค่าเบียเลียงฯลฯ
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2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป และเลือกตังซ่อม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป และเลือกตังซ่อม เช่น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเลือกตัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นต้น

3.ค่าใช้จ่ายในการอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และอสม.ตําบลดอน

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และอสม.ตําบลดอน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ฯลฯ เป็นต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  163  ลําดับที  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ 
ในส่วนสํานักงานปลัด เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด
ตลอดจนทรัพย์สินอืนๆ

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น เครืองเขียน 
แบบพิมพ์ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในสํานักงาน และวัสดุทีใช้ทํา
ความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อืนๆ
เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
ไขควง หม้อนํา ฯลฯเพือใช้กับรถยนต์ เครืองจักรกล 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล
นํามันเบนซิน นํามันเครือง เพือใช้กับรถยนต์ เครืองพ่นหมอกควัน
เครืองตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อัดขยายรูป
กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์
แผ่นจัดเก็บข้อมูล และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที
เกียวกับการปฎิบัติ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 253,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน

วันทีพิมพ์ : 12/11/2561  10:36:53 หน้า : 4/28



ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในสํานักงาน
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ เป็นต้น
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
งบลงทุน รวม 49,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01.ตู้เหล็กกระจกบานเลือน ขนาด 5ฟุต จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนขนาด 5 ฟุต  จํานวน  4 หลัง
-ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สํานักงบ
ประมาณ  มกราคม  2561)    
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564   หน้าที  167  ลําดับที 17
02.ตู้เหล็กขนาด 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน จํานวน 1 ตู้
-ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สํานักงบ
ประมาณ  มกราคม  2561)    
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564   หน้าที  166  ลําดับที 14
03.ตู้ล๊อกเกอร์ ตู้เก็บของ ชันไม้อเนกประสงค์ จํานวน 1,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ล๊อกเกอร์ตู้เก็บของชันไม้อเนกประสงค์ 1 ช่อง 3
 ชัน พร้อมบานมีกุญแจปิดเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร  จํานวน 1 หลัง
(จัดหาทัวไป)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 4  หน้าที  14
  ลําดับที 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01.จอภาพแบบ LED จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 21.5 นิว  
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561  
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  14 ลําดับที 3
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02.เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา ราคา 9,000 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561  
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  14 ลําดับที 4

03.เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561  
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  14 ลําดับที 5

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่างๆ  ซึงมิใช่
เพือการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์และหรือสิงก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพือ
ศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่างๆ  ซึงมิใช่เพือการจัด
หา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์และหรือสิงก่อสร้าง
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,246,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,710,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,710,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,267,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  4  อัตรา  ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองคลัง  1  ตําแหน่ง  1  อัตราๆละ      33,560.00  
 บาท  ตังไว้402,720.00   บาท     
2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ     29,110.00  
 บาท  ตังไว้  349,320.00    บาท    
3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ     24,490.00  
 บาท  ตังไว้  293,880.00   บาท   
4.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 ตําแหน่ง 1 อัตราๆละ 18,480.00   บาท  ตังไว้
 221,760.00  บาท    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพันกงานที
ควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด       
-เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวนการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา       
1.ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  1  ตําแหน่ง  1  อัตราๆละ    19,330.00  บาท 
ตังไว้  231,960.00  บาท      
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  1  ตําแหน่ง  1  อัตราๆละ    14,050.00
  บาท ตังไว้  168,600.00  บาท      

งบดําเนินงาน รวม 516,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสํารับพนักงานส่วนท้องถิน    
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล)    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน     

และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 69,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินตาม
ระเบียบกําหนด     
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ค่าใช้สอย รวม 191,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร  เข้าปกเข้าเล่ม
หนังสือ    
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ข้าราชการและพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน  เช่น  การจัดเก็บรายได้ การจัด
ทําแผนทีภาษี การเงินการคลัง การพัสดุและการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินฯลฯ     
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
02.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ประกอบด้วย  ค่าที
พัก  ค่าเดินทางค่าเบียเลียง  ฯลฯ    

03.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมภาษีเพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูก
สร้างปี 2562

จํานวน 21,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมภาษีเพือรองรับการจัดเก็บภาษี
ทีดิน     
และสิงปลูกสร้าง ปี  2562
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที 15 ลําดับที 8
04.โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน L TAX 3000 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน L TAX 3000   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
- หนังหสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3
/ว462 ลงวันที  29 กุมภาพันธ์ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาไทย  ที มท 0808.3/ว67  ลงวันที 9
  มกราคม  2555
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.3/ว483  ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์  2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  หน้าที165  ลําดับที 10

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาสิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในส่วนของกอง
คลัง  เช่นเครืองพิมพ์ดีด  เครืองคอมพิวเตอร์  ตลอดจนทรัพย์สินอืนๆ     

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ  ทีจําเป็นใช้ในสํานักงาน  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  หมึก
คอมพิวเตอร์  และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติ
งานฯลฯ    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียใน
การ    
ใช้บริการ  เป็นต้น    

งบลงทุน รวม 19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01.เก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน  3  ตัว  ราคาตัวละ 2,000
  บาท     
(จัดหาทัวไป)  
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  15 ลําดับที 9
02.ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2  บาน  จํานวน  2  ตู้ๆละ  5,500  บาท 
   
-ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สํานักงบ
ประมาณ  มกราคม  2561)    
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564   หน้าที  166  ลําดับที 14

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01.เครืองพิมพ์ จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED  ขาว
ดํา  ( 18หน้า/นาที)     
คุณลักษณะพืนฐาน     
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600X600 dpi     
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที (ppm)     
มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB     
มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบUSB  2.0  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อย
กว่า  1  ช่อง     
มีถาดใส่กระดาศไม่น้อยกว่า  150  แผ่น     
สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter,  Legal  และ  Custom     
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561  
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  15 ลําดับที 10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 343,680 บาท
งบบุคลากร รวม 200,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 197,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ดังนี
1.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ
 ละ 16,190 บาท ตังไว้  194,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานทีได้รับตามระเบียบกําหนดเงิน
อืน ๆ

งบดําเนินงาน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

1.ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน   ท้องถิน พนักงาน
จ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 15,000 บาท
2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฎิบัติราชการแก่อปท.ตามกฎหมาย ระเบียบ จํานวน 
 5,000 บาท เช่นคณะกรรมการ/เจ้าหน้าทีตรวจการจ้าง  คณะ
กรรมการ/เจ้าหน้าทีร่างขอบเขตงาน เป็นต้น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาของพนักงานส่วน
ท้องถินตามระเบียบกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถินตามระเบียบกําหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร  เข้าปก  เข้า
เล่ม หนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียนอบรม  ค่าทีพัก  ค่าเดินทาง  ค่าเบีย
เลียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างรวมทังซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ  เช่น คอมพิวเตอร์  ตลอดจนทรัพย์สินอืน ๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 27,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ตู้เหล็กกระจกบานเลือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กกระจกบานเลือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง
-ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สํานักงบ
ประมาณ  มกราคม  2561)    
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564   หน้าที  167  ลําดับที 17
2.ตู้ล๊อกเกอร์  ตู้เก็บของ ขันไม้อเนกประสงค์ จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ล๊อกเกอร์  ตู้เก็บของ  ชันไม้อเนกประสงค์  1
 ช่อง 3 ชัน  พร้อมบานมีกุญแจปิด-เปิด  ขนาดไม่น้อยกว่า 1
 เมตร  จํานวน 2 หลัง (จัดหาทัวไป)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4  หน้า14
 ลําดับที  6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองพิมพ์Multifuncton  แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็นPrinter Copier  Scanner 
และFAX ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโลโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมไม่น้อยกว่า 4,800x1,200  dpi 
หรือ 1200x4}800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที  (ppm)  
หรือ 15 ภาพต่อนาที  (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A 4  (ขาวดํา – สี )ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto  Ducument  Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25  ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561  
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  15 ลําดับที 7

ครุภัณฑ์อืน
1.เครืองตัดต้นไม้ (เลือยโซ่ยนต์) ตัดแต่งกิงไม้ใหญ่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 1เครือง  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี
-เป็นเลือยโซ่ยนต์  ตัดแต่งกิงไม้  เลือยเครืองยนต์แบบบาร์ยึดโซ่ขนาดไม่
เกิน 12 นิว  เครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดตัวเครืองไม่เกิน 1 แรง
ม้า ประกอบพร้อมใช้งาน จํานวน 1 ชุด (เป็นราคาท้องตลาด  เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฎในบัญชีมาตรครุภัณฑ์) จํานวน 1 เครือง
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  13 ลําดับที 1
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติงานในหน้าที  จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้ต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนของอปพร.  ค่าจ้างทํา
ป้าย ประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที อปพร.
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
2.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างและรายจ่ายอืน ทุกรายการถัวจ่ายได้
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564  หน้า 155  ลําดับที 3
3.โครงการส่งเสริมความรู้เพือป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
 เพืดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เพือป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารและรายจ่ายอืน ทุกรายการถัวจ่ายได้
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  20 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในศูนย์ อปพร./เจ้าหน้า
ที อปพร.

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,723,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,465,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,465,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,062,480 บาท

1 เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  
1.1นักบริหารการศึกษา เป็นเงิน 15,430 บาท/เดือน
1.2.นักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 25,470 บาท/เดือน
2 เงินเดือนพนักงานครูส่วนตําบล  
2.1.ครู เป็นเงิน 24,750 บาท/เดือน เป็นเงิน 22,890 บาท/เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  เงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับครู  เป็นเงิน 3,500
 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,920 บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  เป็น
เงิน12,290 บาท/เดือน
 - ค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจ ตําแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ เป็น
เงิน 12,370บาท/เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,920 บาท
 - ค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก(ทักษะ) เป็นเงิน 995 บาท/เดือน  
 - ค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจ ตําแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ เป็น
เงิน 915 บาท/เดือน

งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน   ท้องถิน พนักงาน
จ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 50,000 บาท
2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฎิบัติราชการแก่อปท.ตามกฎหมาย ระเบียบ จํานวน 
 30,000 บาท เช่นคณะกรรมการ/เจ้าหน้าทีตรวจการจ้าง  คณะ
กรรมการ/เจ้าหน้าทีร่างขอบเขตงาน เป็นต้น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุด
ราชการและค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้
ดํารงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจําทีอยู่ในเกณฑ์ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เรือง  เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างทําความสะอาด  ค่าจ้าง
รักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้า
ปก เข้าเล่มหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ , ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียน  ค่าทีพัก  ค่าเดินทาง ค่าเบีย
เลียง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างรวมทังซ่อมแซ่มครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ในส่วนการศึกษา  เช่นคอมพิวเตอร์  ตลอดจนทรัพย์สินอืน ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือโต๊ะต่าง ๆ  เก้าอีต่าง ๆ
  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ   คลิป เป๊ก  เข็ม
หมุด เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  นํายาลกระดาษ
ไข  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  แบบ
พิมพ์  ชอล์ก  ผ้าสําลี  
แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการ
จ้าง  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  นํามัน ไข ขีผึง ขาตังกระดานดํา  ทีถู
พืน  ตะแกรงวางเอกสาร  นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที  พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดํารวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
หรือแผ่นป้ายจ่าง ๆ มู่ลี  ม่านปรับแสง(ต่อผืน)  พรม(ต่อผืน)  นาฬิกา
แขวนหรือตังโต๊ะ  เครืองคํานวณเลขหีบเหล็กเก็บเงิน  พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง  แผงกันห้อง กระเป๋า  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  หมึก
คอมพิวเตอร์  และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติ
งานฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 22,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า  19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561  
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  18 ลําดับที 1

2.เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่าเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
คุณลักษณะพืนฐาน
 - เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพ้อมติดตังถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561  
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  19ลําดับที 2
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3.เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่าเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มึกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561  
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4
  หน้าที  19ลําดับที 3

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,860,189 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,370,189 บาท
ค่าใช้สอย รวม 559,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด จํานวน 231,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  
1.ค่าจ้างเหมาผู้ทําความสะอาด ศพด.รร.จตุคามวิทยาคม จํานวน 1
 ตําแหน่งอัตราละ 9,350 บาท
2.ค่าจ้างเหมาผู้ทําความสะอาด ศพด.อบต.ดอน จํานวน 1 ตําแหน่ง
อัตราละ 9,900 บาท

2. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูลค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  
ค่าจ้างเหมาบริการ  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 288,800 บาท
เพือจ่าเป็น 
1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 196,000 บาท ค่าอาหารกลางวันจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังสองแห่ง ในเขตพืนทีตําบลดอน จัดสรรในอัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน จํานวน 40 คน     
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดอน     
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนจตุคามวิทยาคม   
   
2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 68,000 บาท (รายหัว) ค่าจัดซือวัสดุการศึกษา สือการเรียน
การสอน เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก สําหรับการ  จัดประสบการณ์จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังสองแห่ง   
จัดสรรในอัตราคนละ 1,700 บาท จํานวน 40 คน   
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดอน     
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนจตุคามวิทยาคม     
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ 
จํานวน 24,800 บาท  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพือจ่ายเป็น   
 - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
 - ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี   
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี   
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืนที
ตําบลดอนทังสองแห่ง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ เงินอุดหนุน
ทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562)   

2.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  146  ลําดับที 18

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณี ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี 
  1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 751,989 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจก
เงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 731,989 บาท
เพือจ่ายเป็น   
1. เงินสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)  แก่นักเรียนในโรงเรียน  จํานวน 
655,341 บาทสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  ใน
พืนทีตําบลดอน  จํานวน 6 โรงเรียน จัดสรรให้เด็กเล็ก  เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1- ป.6  จัดสรรให้ 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37
 บาท จํานวน 342 คน   
1.1  โรงเรียนบ้านดอน (สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)   
1.2  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม     
1.3  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว (สพป.นม.3)   
1.4  โรงเรียนวัดไม้เสียว (สพป.นม.3)   
1.5  โรงเรียนบ้านหนองผักไร   
1.6  โรงเรียบ้านโกรกหว้า สพฐ.     
2. เงินสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)  แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
จํานวน 76,648 บาท ทัง 2 แห่ง ในเขตพืนทีตําบลดอน จัดสรรให้  260
  วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท จํานวน 40 คน   
2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดอน     
2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนจตุคามวิทยาคม   
   

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 58,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอน
ทัง 2 แห่ง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,400 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วน
ตําบลดอนทัง 2 แห่ง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว 
 ค่าใช้จ่ายเกียวกับอินเตอร์เนต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญานดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ซึงบริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
1. ตู้ไม้ 3 ชัน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ตู้ไม้ 3 ชัน กว้าง 40 ซม. ยาว 1 เมตร 22 ซม. สูง 87
 ซม. จํานวน 4 หลัง ๆละ 800 บาท 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,458,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,458,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนโรงเรียนในเขตพืนทีตําบลดอน  จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 1,458,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
1. ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด  สพฐ. จํานวน 6
 แห่ง  ในเขตพืนทีตําบลดอน เด็กเล็ก,อนุบาล,ป.1 - ป.6 จัดสรร
จํานวน  200  วัน    อัตรามือละ 20 บาท/คน จํานวน 342 คน
1.1  โรงเรียนบ้านดอน (สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
1.2  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม  
1.3  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว (สพป.นม.3)
1.4  โรงเรียนวัดไม้เสียว (สพป.นม.3)
1.5  โรงเรียนบ้านหนองผักไร
1.6  โรงเรียบ้านโกรกหว้า สพฐ.
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการภายในโรงเรียนทัง 6 โรงเรียน ในเขต
ตําบลดอน ดังนี
2.1 โครงการค่ายคุณธรรม  จํานวน 20,000 บาท
2.2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
2.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิการเรียน จํานวน 30,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 144  ลําดับที 6
2.ค่าใช้จ่ายในโครงการ "ทีอ่านหนังสือท้องถิน  รักการอ่าน" จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ"ทีอ่านหนังสือท้องถิน รักการ
อ่าน" ประจําตําบล จํานวน 3 แห่ง
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0816.5/ว1685 ลง
วันที 7 มิถุนายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4  หน้า 20
  ลําดับที 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหาร  อาหารว่าง  และรายจ่ายอืน ทุกรายการถัวจ่ายได้ 
 -แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที  4  หน้า 21
 ลําดับที 1
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่าง  และรายจ่ายอืน ทุกรายการถัวจ่ายได้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120  ลงวัน
ที 12 มกราคม  2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 08100.5/1745  ลงวันที 31 สิงหาคม  2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท 0810.5/1042
  ลงวันที 10 เมษายน  2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4 หน้า 21
ลําดับที 2

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 29,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 29,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 29,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวเพือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือนร้อนในเขตตําบลดอนปี 2562

จํานวน 29,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาว
เพือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในเขตตําบลดอนปี
 2562 เช่น ค่าจัดซือผ้าห่ม ค่าป้าย และรายจ่ายอืน
ทุกรายการถัวจ่ายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท  0808.2
/ว2145  ลงวันที  13 ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที  29 พฤศจิกายน  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว24
  ลงวันที  4  มกราคม  2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 22  ลําดับที 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,215,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,639,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,639,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 926,160 บาท

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 3 อัตรา ดังนี
    1) นักบริหารงานช่าง  1 ตําแหน่ง  1 อัตรา ๆ ละ33,000
 บาท  จํานวน  396,000 บาท
    2) เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 23,820
 บาท จํานวน 285,840 บาท
    3)  นายช่างโยธา  1 ตําแหน่ง 1 อัตรา  ๆ ละ 20,360
  บาท จํานวน  244,320 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานช่างอบต. 7 เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 638,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 4 อัตรา ดังนี
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน 1 ตําแหน่ง  1 อัตรา ๆ ละ 16,000
 บาท จํานวน  192,000 บาท
2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จํานวน 1 ตําแหน่ง 1อัตรา ๆ ละ13,400
 บาท จํานวน 160,800 บาท
3.ช่างไม้ จํานวน 1 ตําแหน่ง  1อัตรา  ๆ ละ 11,900
 บาท จํานวน 142,800 บาท
4.ช่างปูน จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา  ๆละ 11,900
 บาท จํานวน 142,800 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมชัวคราวของพนักงานจ้างทีได้รับตามระเบียบ
กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 471,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิน  พนักงานจ้าง  จํานวน 80,000  บาท
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557)
2. เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการแก่อปท. จํานวน 50,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินต่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการแก่อปท.ตาม
กฎหมาย ระเบียบทีเกียวข้องกับการจัดซือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค
รัฐ เช่น คณะกรรมการ/เจ้าหน้าทีตรวจการจ้าง  คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที
ร่างขอบเขตงาน เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานท้องถิน  พนักงานจ้างตามคําสังของ อบ
ต.ดอน กรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วน  ทีจะทําให้เสร็จตามกําหนดเวลา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่าเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ตามระเบียบกําหนด
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร เข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทังค่าลงทะเบียนฝึก
อบรมต่าง ๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าลง
ทะเบียน ค่าทีพัก  ค่าเดินทาง ค่าเบียเลียง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษา  ซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  รวมทังซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ 

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็ฯค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิง  รถจักยานยนต์  หรือสนับสนุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการนําเครืองจักรมาปรับ
ปรุง และซ่อมแซมถนนภายในตําบลดอน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
งบลงทุน รวม 104,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ตู้เหล็กกระจกบานเลือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กกระจกบานเลือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 หลัง
-ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สํานักงบ
ประมาณ  มกราคม  2561)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4 หน้า 17
 ลําดับที 1
3. ตู้ล๊อกเกอร์  ตู้เก็บของ  ชันไม้อเนกประสงค์ จํานวน 6,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ล๊อกเกอร์ตู้เก็บของชันไม้อเนกประสงค์ 1 ช่อง 3
 ชัน พร้อมบานมีกุญแจปิดเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร จํานวน 4
 หลัง (จัดหาทัวไป)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4 หน้า 17
 ลําดับที 3
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1)  ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 50,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน
-ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สํานักงบ
ประมาณ  มกราคม  2561)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4 หน้า 17
 ลําดับที 4

ครุภัณฑ์โรงงาน
1. เครืองเจีย/ตัด  แบบมือถือ จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย หรือ ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิว (125
 มิลลิเมตร)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ ความ
เร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที จํานวน 1 เครือง
-ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สํานักงบ
ประมาณ  มกราคม  2561)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4 หน้า 18 
ลําดับที 5

ครุภัณฑ์สํารวจ
1. ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จํานวน 15,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม เป็นเครืองมือวัดระยะ
ทางละเอียดชนิดเดินตาม  ตัวเครืองทําด้วยวัสดุแข็งแรงไม่บอบบาง  และ
ไม่เสียหายง่าย  มีระบบแสดงทางการวัดและสามารถเช็คศูนย์ได้
รายละเอียดทางเทคนิค
-เป็นเครืองมือวัดระยะชนิดเดินตามสามารถวัดระยะทางได้ถึง 10 กม.
-ระบบแสดงระยะสามารถเช็คศูนย์ได้ทีมิเตอร์
-การวัดระยะสามารถทําได้ทังระบบเบรกควบคุมทีมือจับและมีขาตังยันพืน
ขณะหยุดนิง
-ตัวเครืองสามารถพับครึงได้สะดวกต่อการเคลือนย้าย
-เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 
จํานวน 1 อัน
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4 หน้า 18
 ลําดับที 6

งานไฟฟ้าถนน รวม 140,500 บาท
งบลงทุน รวม 140,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 140,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอน หมู่ที 1 จํานวน 140,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาแบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านดอน หมู่
ที 1 ตําบลดอน อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  67 (1)
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  127  ลําดับที 11
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 234,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 234,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครังที 16 จํานวน 99,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตัง
ครังที 16 เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาสากล/กีฬาพืนบ้าน ค่าอาหาร 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที ค่าจ้างเหมาจัดสถานที
ค่าตอบแทนกรรมการ และรายจ่ายอืน ทุกรายการถัวจ่ายได้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  153 ลําดับที 1
โครงการจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดตังโรงเรียนผู้สูงอายุ  
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และราย
จ่ายอืน ทุกรายการถัวจ่ายได้
 -แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564  เพิมเติมฉบับที 4 หน้า  22
  ลําดับที 1
โครงการประชาคมตําบลแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาคมตําบลแผนพัฒนาท้อง
ถิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และ
รายจ่ายอืน ทุกรายการถัวจ่ายได้
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0891.3/ว2826 ลงวันที  12
 มีนาคม 2553
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้าที 175 ลําดับที 1
โครงการพัฒนารูปแบบตําบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนารูปแบบตําบลส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน  เช่นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร และรายจ่ายอืน  ทุกรายการถัวจ่ายได้
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที 4  หน้าที 23
 ลําดับที 3
 
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําและศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลดอน ประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําและ
ศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลดอน  ประจําปี 2562  เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่ารถ  และ
รายจ่ายอืน ทุกราการถัวจ่ายได้
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4 หน้า 24 
ลําดับที 8
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ  การทิง  การคัดแยกขยะ
การกําจัดขยะอย่างถูกวิธี

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ การทิงการคัดแยกขยะ การกําจัดขยะอย่างถูกวิธีเช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและรายจ่ายอืน ทุกรายการ
ถัวจ่ายได้
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 4 หน้า 23
 ลําดับที 4  
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โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนตําบลดอน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนตําบล
ดอน  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างและรายจ่ายอืน ทุกรายการถัวจ่ายได้
-แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4  หน้า 23 ลําดับ
ที 5

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และรายจ่ายอืน ทุกรายการ
ถัวจ่ายได้
 -แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 -2564  หน้า 162 ลําดับที 6
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอน

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้า
ราชการเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และรายจ่ายอืน ทุกรายการถัวจ่ายได้
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 4  หน้า 13
 ลําดับที 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดตกแต่งสถานที , ค่าจ้างเหมาเช่าเครืองเสียงและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า , ค่าจ้างเหมาเวทีค่าจ้างเหมาการแสดง , ค่ารางวัลการ
ประกวดกระทง,ค่ารางวัลการประกวดนางนพมาศ,ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 158  ลําดับที 2
2.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดตกแต่งสถานที , ค่าจ้างเหมาเช่าเครืองเสียงและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาการแสดง , ค่าจัดตกแต่ง
ขบวนรถแห่ , ค่านําดืมสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียว
ข้อง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 158  ลําดับที 1
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3.ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานเทศกาลไหมไทยอําเภอปักธงชัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาในการจัดทําซุ้มแสดงสินค้า 
OTOP และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประกวดประเภทต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 159  ลําดับที 4

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการในการจัดงานรัฐพิธีตลอดจนจัด
งานพิธีงานต่าง  ๆ ฯลฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,663,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,663,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,663,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอน  หมู่ที 1 จํานวน 458,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ที 1  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้าง 405
 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  67 (1)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.  2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4 หน้า 5
 ลําดับที 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านส่องใต้  หมู่ที 7 จํานวน 493,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส่องใต้  หมู่ที 7
  ตําบลดอน  อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 190 เมตร  หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้าง 760 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  67 (1)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4  หน้า 7
 ลําดับที 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใหม่โพธิงาม  หมู่ที 2 จํานวน 66,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใหม่โพธิงาม หมู่
ที 2  จํานวน 2 ช่วง  ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20
 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้าง 50 ตารางเมตร  ช่วงที 2  ขนาด
กว้าง2.50 เมตร ยาว19 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้าง47.50
 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  67 (1)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4  หน้า 6
 ลําดับที 2
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที 12 จํานวน 494,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที 12
  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางประมาณ 130
 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร  กว้างข้างละ 0.30
  เมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  67 (1)
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4  หน้า 9
 ลําดับที 9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้เสียว หมู่ที 9 จํานวน 124,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้เสียว หมู่ที 9
  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางประมาณ 64
 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น  หนา 0.15 เมตร  กว้างข้างละ 0.30
 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  67 (1)
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4  หน้า 8
 ลําดับที 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส่องเหนือ หมู่ที 6 จํานวน 350,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส่องเหนือ หมู่ที 6
  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อ
สร้าง 500 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  67 (1)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4  หน้า 7
 ลําดับที 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกหว้า  หมู่ที 11 จํานวน 223,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกหว้า หมู่ที 11
  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางประมาณ 70
 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30
 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  67 (1)
- แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4  หน้า 8
 ลําดับที 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพร้าว หมู่ที 4 จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพร้าว หมู่ที 4
  จํานวน 2 ช่วง  ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 81
 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้าง 243 ตารางเมตร  ช่วงที 2  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร  พืนทีก่อสร้าง 144
 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
-ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา  67 (1)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับที 4  หน้า 6
ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา  ซ่อมแซม ปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 203,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/บํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพันธุพืช พันธุไม้ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา และวัสดุการเกษตรอืนๆ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,002,851 บาท
งบกลาง รวม 9,002,851 บาท
งบกลาง รวม 9,002,851 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,474 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม5%ของพนักงานจ้างและเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม5%ของผู้ช่วยครูดูแลเด็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอน

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,814,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุทีได้รับตามสิทธิตามกฎหมายในเขตตําบลดอน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพทีได้รับตามสิทธิตามกฎหมายในเขตตําบลดอน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีได้
รับตามสิทธิตามกฎหมายในเขตตําบลดอน

สํารองจ่าย จํานวน 252,741 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือเกิดกรณีจําเป็น  กรณีฉุกเฉินเกียวกับ
อุบัติภัยและสาธารณะภัยฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีตําบลดอน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีตําบลดอน  ตังไว้ 80,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 155,836 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) ราชการส่วนท้องถิน 1%  ของประมาณการรายรับ
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