
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลดอน

อําเภอ ปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 29,587,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,883,580 บาท
งบบุคลากร รวม 6,144,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินเดือนนายกฯ เดือนละ 20,400 บาท ตังไว้ 244,800
2. เงินเดือนรองนายกฯ เดือนละ 11,220 บาท  จํานวน 2 อัตรา ตัง
ไว้ 269,280

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ เดือนละ 1,750 บาท ตัง
ไว้ 21,000  บาท
2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกฯ เดือนละ 880
  บาท จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 21,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯเดือนละ 1,750 บาท ตังไว้ 21,000 บาท
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกฯ เดือนละ880 บาท จํานวน 2
 อัตรา ตังไว้ 21,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 134,640 บาท
2. เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาฯเดือนละ 9,180  บาท จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 110,160  บาท
3. เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 86,400 บาท
4. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 22
 อัตรา  ตังไว้ 1,900,800
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,228,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,186,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา ดังนี
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 1ตําแหน่ง 1อัตรา ๆ ละ 38,500
 บาท ตังไว้ 462,000บาท 
2. นักบริหารงานทัวไป 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 28,560 บาท ตัง
ไว้ 342,720 บาท
3. นักทรัพยากรบุคคล 1ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 31,340 บาท ตัง
ไว้ 376,080 บาท
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 23,550
 บาท ตังไว2้82,600 บาท
5. นักจัดการงานทัวไป 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 25,470 บาท ตัง
ไว้ 305,640บาท
6. นักพัฒนาชุมชุน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 20,770บาท ตัง
ไว2้49,240 บาท
7. เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 14,030 บาท ตัง
ไว้ 168,360 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานทีได้รับตามระเบียบกําหนด
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด
1. เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา ๆ
ละ 7,000 บาท ตังไว้ 84,000 บาท
2. เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานทัวไป 1 อัตรา ๆละ 3,500  บาท ตัง
ไว้ 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 755,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด 5 อัตรา
1.พนักงานขับรถยนต์ 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 12,430 บาท ตัง
ไว้ 149,160 บาท
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 12,430
 บาท ตังไว้ 149,160 บาท
3.คนสวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 11,600 บาท ตังไว้ 139,200 บาท
4.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 16,530  บาท ตัง
ไว้ 198,360 บาท
5.พนักงานขับรถยนต์กระเช้า 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 9,970 บาท ตัง
ไว้ 119,640 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมชัวคราวของพนักงานจ้างทีได้รับตามระเบียบที
กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 1,537,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 208,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) และค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.ตามทีได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน  ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 865,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม
หนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
1. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน ตังไว้ 5,000 บาท
2. ค่าเลียงรับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล ตังไว้ 5,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าทีพัก ค่าเดินทาง ค่าเบียเลียง ฯลฯ
2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป และเลือกตังซ่อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปและเลือกตังซ่อม เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการเลือกตัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นต้น
3.ค่าใช้จ่ายในการอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และอสม.ตําบลดอน

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืมฯลฯ เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในส่วนของ
สํานักปลัด เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทรัพยสิน
อืนๆ  ตังไว้ 65,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงานเช่นเครือง
เขียน แบบพิมพ์ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในสํานักงานและวัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด เช่น ไม้กวาด ซ้อน ชาม ผงซักฟอกและอุปกรณ์อืน ๆ เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง เพือใช้กับรถยนต์เครืองพ่นหมอกควัน เครืองตัด
หญ้า รถจักรยานยนต์ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่นอัดขยายรูป กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ เป็นต้น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับ
การปฏิบัติ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 254,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงาน
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในสํานักงาน
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ เป็นต้น
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
งบลงทุน รวม 161,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 161,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2  บาน (มอก) มีรายละเอียดดังนี
1.มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3. คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 166)
2. ชันวางของอเนกประสงค์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางของอเนกประสงค์ขนาด 30x47x93
 ตรม. วัสดุทําจากไม้ 1 ชุด ราคา 2,000 บาท
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 169)
3.เก้าอีสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท (จัด
หาทัวไป)  (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 169)
4. เก้าอีนวม จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนวม จํานวน 30 ตัว ๆ ละ1,200 บาท  ตัง
ไว้ 36,000 บาท (จัดหาทัวไป) 
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 169)
5.โต๊ะเหลียม จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหลียม จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท ตัง
ไว้ 66,000  บาท  (จัดหาทัวไป)
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 170)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว)
ลักษณะพืนฐาน
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive ) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 166)
2. เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
      -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
     - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และCustom  โดยมีถาด
ใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50  แผ่น
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 169)
3. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาวดํา (18
หน้า/นาที)
คุณลัษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 BM
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และCustom  โดยมีถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 169)
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4.เครืองสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 169)

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของหน่วยงานราชการ
1.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย ตังไว้ 10,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,244,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,628,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,628,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,194,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองคลัง 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 31,880 บาท ตัง
ไว้ 382,560 บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 27,480 บาท ตัง
ไว้ 329,760  บาท
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 22,600 บาท ตัง
ไว้ 271,200 บาท 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 17,570 บาท ตัง
ไว้ 210,840บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที
ควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด
-เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 392,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 18,940 บาท ตัง
ไว้ 227,280  บาท
2. ผุ้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ13,770
 บาท ตังไว้ 165,240 บาท

งบดําเนินงาน รวม 584,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน
และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 69,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 284,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกเข้าเล่ม
หนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าทีพัก ค่าเดินทาง ค่าเบีย
เลียงฯลฯ
2)ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (ปราก
ฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 165)
3)โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX  3000
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 165)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในส่วนของ
กองคลัง เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทรัพยสินอืนๆ 

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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ่าง ๆ ทีจําเป็นใช้ในสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น กระดาษบันทึกข้อมูลแผ่นจัดเก็บ
ข้อมูลหมึกคอมพิวเตอร์และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการ
ปฏิบัติ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมใน
การใช้บริการ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 31,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว (จัดหาทัวไป)
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 168)
2. เก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานจํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,000 บาท (จัดหาทัวไป) (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 168)
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3. ตู้เหล็กกระจกบานเลือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กกระจกบานเลือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง 
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 167)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) 
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive ) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 168)

2.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา  (18
หน้า/นาที)
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 BM
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และCustom  โดยมีถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 168)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

1.ค่าตอบแทน/เบียเลียงให้กับอปพร.
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เบียเลียงให้อปพร. เป็นต้น

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนของ อปพร. ค่าจ้างทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาอืน ๆ เป็นต้น
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร. จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที อปพร.
2)โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)ประจําปี 2561

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจําปีงบประมาณ 2561
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 155)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

1)ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ทีใช้ในศูนย์อปพร.
เพือจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติการ/ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
ศูนย์ อปพร./เจ้าหน้าทีอปพร. ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 293,200 บาท
งบบุคลากร รวม 181,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 181,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 178,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี
1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ
 ละ 14,850 บาท ตังไว้ 178,200 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ท้องถิน ตามระเบียบกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกําหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกเข้าเล่ม
หนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าทีพัก ค่าเดินทาง ค่าเบีย
งเลียงฯลฯ
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
1. ป้ายสามเหลียมหยุดตรวจ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายสามเหลียมหยุดตรวจ 1 ชุด
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 156)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,830,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,378,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,378,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,017,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1) นักบริหารการศึกษา 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ15,430  บาทตัง
ไว้ 185,160 บาท
2) นักวิชาการศึกษา 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 24,010 บาท  ตัง
ไว้ 288,120  
3) ครู จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 23,360 บาท ตังไว้ 280,320 บาท
4) ครู จํานวน  1 อัตรา ๆ ละ 22,000 บาท ตังไว้ 264,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด
1. เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา 1 อัตรา ๆ ละ 3,500
 บาท ตังไว้ 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 12,120 บาท ตัง
ไว้ 145,440  บาท
2)ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา  ๆ ละ12,070 บาท ตัง
ไว้ 144,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 267,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน
และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 79,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่า
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าถ่าย
เอกสาร เข้าปก เข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
1.ค่าเลียงรับรองในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตตําบล
ดอน 2,000 บาท
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมผู้ปกครองเด็ก ศพด.2,000 บาท
3. ค่าเลียงรับรองเกียวกับการตอนรับบุคคล 5,000 บาท

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

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

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น เครือง
เขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในสํานักงานและวัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด เช่น ไม้กวาด ซ้อน ชาม ผงซักฟอกและอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อัดขยายรูป กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัด
เก็บข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียว
กับการปฏิบัติฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 38,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส่วนการศึกษาฯ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของส่วนการศึกษาฯ
งบลงทุน รวม 184,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ตู้กระจกบานเลือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็กกระจกบาน
เลือน ขนาด  5 ฟุต จํานวน 1 หลัง (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 173)

วันทีพิมพ์ : 12/11/2561  10:34:13 หน้า : 11/22



ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล  ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล จํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี
-เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
-ความละเอียดทีกําหนดเป็ฯความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
-มีระบบแฟลชในตัว
-สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือ
ต้องการเปลียน
-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 147)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4แกนหลัก (4core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1.)ในกรณีทีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive ) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 173)
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2. เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะ ดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x1,200 dpi 
หรือ 1,200 X4,800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อน่าที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100แผ่น
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 174)
3.เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด KVA จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1kva จํานวน 1 ตัว มี
คุณลักษณะดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกว่า 1kva (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 174)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 118,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างหลังคาเชือมต่ออาคาร ศพด.อบต.ดอน จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาเชือมต่ออาคาร ศพด.อบต.ดอน พืนทีไม่
น้อยกว่า 108 ตารางเมตร (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 173)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,889,594 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,336,094 บาท
ค่าใช้สอย รวม 526,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาผู้ทําความสะอาด ตังไว้ 102,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ทําความสะอาด ศพด.จตุคามวิทยาคม 1 ตําแหน่ง 1
 อัตรา ๆ ละ 8,500  บาท
2. ค่าจ้างเหมาผู้ทําความสะอาด ตังไว้ 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําแหน่ง1อัตรา ๆ
 ละ 9,000 บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลดอน (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 81,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดอน (ค่าจัดการเรียนการ
สอน) จํานวน 2 ศูนย์ จํานวน 48 คน ๆ ละ1,700 บาท
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 235,200 บาท

2.1 ค่าจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ตังไว้ 235,200 บาท เพือจ่าย
เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน - อาหารว่าง ของอนุบาล 3
 ขวล จํานวน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 48 คน คนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน รายละเอียดดังนี
1.ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ของอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอน จํานวน 18 คน ตัง
ไว้ 88,200 บาท
2. ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ของอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.จตุคามวิทยาคม จํานวน 30
 คน ตังไว้ 147,000  บาท

ค่าวัสดุ รวม 809,894 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 779,894 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) ค่าจัดซืออาการเสริม(นม)  ขนาดบรรจุ 200 cc. สําหรับอนุบาล 3
 ขวบ จํานวน 48 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตังไว้ 91,978
 บาท
2) ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ขนาดบรรจุ 200 cc.สําหรับอนุบาล 3
 ขวบ -ป.6 จํานวน 359 คน ๆ ละ 7.37บาท จํานวน 260 วัน ตัง
ไว้ 687,916 บาท

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ การดานลืนพาสติก กระดาษชาร์ท สมุด ดินสอ สือ
การเรียนการสอน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑ์อืน
โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก จํานวน 27,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทานข้าวเด็ก จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,500 บาท  1
 ชุดประกอบด้วย
- โต๊ะขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร สูง 55
 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
- เก้าอีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร สูง 20
 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 174)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,526,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,526,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,526,000 บาท

1.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตําบลดอน เป็นเงิน 1,436,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตําบลดอน จํานวน 6
 โรงเรียน จํานวน 359 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วันรายละเอียดังนี
1)โรงเรียนบ้านดอน จํานวน 61 คน ตังไว้ 244,000บาท
2) โรงเรียนจตุคามวิทยาคม จํานวน 130 คน ตังไว้ 520,000 บาท
3) โรงเรียนวัดบ้านพร้าว จํานวน 27 คน  ตังไว1้08,000 บาท
4)  โรงเรียนวัดไม้เสียว จํานวน 58 คน ตังไว้ 232,000 บาท
5 ) โรงเรียนบ้านหนองผักไร จํานวน 51 คน ตังไว้ 204,000 บาท
6 ) โรงเรียนบ้านโกรกหว้า จํานวน 32 คน ตังไว้ 128,000 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลดอน จํานวน 3
 โรงเรียน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการภายในโรงเรียนทัง 6 โรงเรียนใน
เขตตําบลดอน ดังนี
1.โครงการค่ายคุณธรรม จํานวนื 20,000  บาท
2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิการเรียน จํานวน 30,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตังไว้ 40,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 89,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 29,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 29,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวเพือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบความเดือดร้อนในเขตตําบลดอน ปี 2561

จํานวน 29,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวเพือ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในเขตตําบล
ดอน ปี 2561 เช่น จัดซือผ้าห่ม เป็นต้น (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 151)

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
1.โครงการต่อเติมทางลาดและปรับปรุงห้องนําสําหรับคนพิการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมทางลาดและปรับปรุงห้องนําสําหรับคน
พิการ
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 172)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,314,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,584,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,584,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 876,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1)นักบริหารงานช่าง 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 31,340 บาท ตัง
ไว3้76,080 บาท
2) เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 22,490 บาท ตัง
ไว้ 269,880 บาท
3) นายช่างโยธา 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 19,200  บาท ตัง
ไว้ 230,400 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 625,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
1) ผู้ช่วยช่างโยธา 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 15,670 บาท ตัง
ไว้ 188,040 บาท
2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 13,170  บาท ตัง
ไว้ 158,040 บาท
3) ช่างไม้ 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 11,660 บาท ตังไว้ 139,920 บาท
4) ช่างปูน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ๆ ละ 11,660  บาท ตังไว้ 139,920 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,500 บาท

เพือจ่ายเปนเงินช่วยการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 30,000
 บาท
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ทีเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง  จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนท้อง
ถินและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัตราชการนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปก เข้าเล่ม
หนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าทีพัก ค่าเดินทาง ค่าเบียเลี
ยงฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมสิงก่อสร้าง รวมทังซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นใช้ในสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิง รถจักรยานยนต์ หรือสนับสนุนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการนําเครืองจักรมาปรับปรุงและซ่อม
แซมถนนภายในตําบลดอน

งบลงทุน รวม 39,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว (จัดหาทัวไป)
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 172)
2.เก้าอีสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานกองช่าง จํานวน 4 ตัว ๆ
 ละ2,000 บาท ตังไว้ 8,000 บาท (จัดหาทัวไป)(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 172)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิว)
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4แกนหลัก (4core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2. ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Mermory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1.เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้ความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive ) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 171)

2.เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet  Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1200 dpi
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
-มีช่องเชือมต่อ แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,LegalและCustom โดยใส่ถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 172)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 332,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 332,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 332,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนตําบลดอน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการส่งเสริมบริหารจัดการป่าชุมชนตําบล
ดอน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่าง(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 161)
2.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครังที 15 จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครังที 15 เช่น ค่า
อุปกรณ์กีฬาสากล อุปกรณ์กีฬาพืนบ้าน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครือง
เสียง ค่าจ้างเหมาสถานที ค่าสมนาคุณคณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา เป็น
ต้น (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 153)
3.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนปรับ
ปรุงแผนชุมชน

จํานวน 15,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนเวทีประชาคมทบทวนแผน
ชุมชนปรับปรุงแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร/อาหารว่าง ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 175)
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาท้องถิน เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็น
ต้น(ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 175)
5.โครงการน้อมเกล้าฯถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบตินทรสยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตรสวรรคต

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการน้อมเกล้าฯถวายอาลัย พระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรค เช่น ค่าอาหาร ค่าหาร
ว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น(ปรากฎใน
แผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 175)
6.โครงการส่งเสริมการจัดตังสภาเด็กและเยาวชนตําบลดอน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการจัดตังสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลดอน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
วิทยากรเป็นต้น (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145)
7.โครงการส่งเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธ์
◌ุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสร้างความร่วมมือและ
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร/อาหารว่าง (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 162)
8.โครงการปลูกป่าวันรักต้นไม้ ประจําปี 2561 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการปลูกป่าวันรักต้นไม้ประจําปี 2561 เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารฯลฯ (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 161)
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9.โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนเกียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรนํา
ในชุมชน (ชมรมคนริมนํา)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกียวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรนําในชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากรฯลฯ (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 161) 
910.โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิงการคัดแยกขยะ
การกําจัดขยะอย่างถูกวิธี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะการทิง การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
วิทยากร (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า160)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

1 ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนาและประเพณี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจัดงานโครงการ พิธีทาง
ศาสนา ประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง งาน
เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยของดีเมืองโคราช กิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา งานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ งานบรวงสรวงอนุเสาว
รีย์ (ย่าโม)และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ของอําเภอปักธงชัยฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอปักธงชัย เป็นเงิน 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและงานพิธีต่าง ๆ ของอําเภอ
ปักธงชัย ดังนี
1.1 โครงการงานรัฐพิธีต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
(เบิกจ่ายเมือได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการและการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถินระดับจังหวัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,454,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,454,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,454,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ดอน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ดอน ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 171)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 จํานวน 174,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที 1 ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.10  เมตร พืนที 400 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 69)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 จํานวน 104,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที 11 ขนาด
กว้าง3 เมตร  ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 จํานวน 294,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.10 เมตร พืนที 375 ต
ารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 69)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 จํานวน 86,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที 3 ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.10 เมตร พืนที 190 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 72)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 จํานวน 227,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที 5 ขนาด
กว้าง 3 เมตร  ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที 390 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 76)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 จํานวน 148,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที 7 ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที 250 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 78)
โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที 8 จํานวน 146,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตหมู่ที 8 ขนาด
ปากกว้าง 1.20 เมตร ก้น
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 135)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที 6 จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที 6 ขนาด
กว้าง 3 เมตร  ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือหหินคลุกไม่น้อย
กว่า 180 ลบ.ม. (ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 6 เมตร สูง 5เมตร  (ปรากฎในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 172)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 
9 และหมู่ที 10

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที 9 และหมู่ที 10  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
(ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 105)
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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
เพือจ่ายเป็นค่าพันธ์พืช พันธ์ไม้ ปุ๋ย วัสดุเพราะชํา รวมทังวัสดุการเกษตร
อืน ๆ 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,875,626 บาท
งบกลาง รวม 8,875,626 บาท
งบกลาง รวม 8,875,626 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,474 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของพนักงานจ้างและเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของผู้ช่วยครูดูแลเด็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอน

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,638,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุทีได้รับตามสิทธิตามกฎหมายในเขตตําบลดอน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพทีได้รับตามสิทธิตามกฎหมายในเขตตําบลดอน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีได้
รับตามสิทธิตามกฎหมายในเขตตําบลดอน

สํารองจ่าย จํานวน 404,889 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือเกิดกรณีทีจําเป็น กรณีฉุกเฉินเกียวกับ
อุบัติภัยและสาธารณะภัย ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีตําบลดอน ตังไว้ 80,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 148,863 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) ราชการส่วนท้องถิน 1% ของประมาณการรายรับ
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