
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน
อําเภอ ประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,022,260 บาท
งบบุคลากร รวม 6,017,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน นายก อบต. / รองนายก อบต. ให้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  นายก อบต. / รองนายก อบต. 
ให้แก่
  - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
  - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. /รองนายก อบต. ให้แก่ 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน       

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนมัน  จํานวน  1 อัตรา  เดือนละ  7,200.-  บาท       

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ให้แก่
-  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  1 คน ในอัตราเดือน
ละ  11,220  บาท   จํานวน    12 เดือน รวมเป็นเงิน 134,640 บาท
-  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 คน  ในอัตรา
เดือนละ  9,180  บาท   จํานวน   12  เดือน รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
-  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 18 คน  ในอัตราเดือน
ละ  129,600  บาท   จํานวน   12  เดือน  รวมเป็นเงิน 1,555,200
  บาท
-  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน  ในอัตราเดือน
ละ  7,200  บาท   จํานวน   12  เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,445,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,489,940 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 8  อัตรา  ดังต่อไปนี
- นักบริหารงาน  อบต. (ปลัด  อบต.) จํานวน  1 อัตรา
- นักบริหารงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 95,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเงินเพิมสําหรับวุฒิที ก.พ. รับรอง และค่าครองชีพชัวคราว 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามมติ  ก.อบต.นม. และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่า
ตอบแทน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 699,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป   ตําแหน่งดังต่อไปนี
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- พนักงานขับรถยนต์   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นักการภารโรง  (พนักงานจ้างทัวไป)      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว , เงินค่าตอบแทนพิเศษ   ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป   ตําแหน่งดังต่อไปนี
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- พนักงานขับรถยนต์   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นักการภารโรง  (พนักงานจ้างทัวไป)     

งบดําเนินงาน รวม 2,687,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  และจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล/ พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ค่ากู้ยืมเงินเพือชําระราคาบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบทีกําหนด    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล, คณะผู้
บริหารและผู้มีสิทธิเบิก       

ค่าใช้สอย รวม 1,847,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน
จ้างเหมาบริการเก็บขยะ จํานวน 144,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ
จ้างเหมาบริการขับรถเก็บขยะ จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการขับรถเก็บขยะ
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
จ้างเหมาออกแบบ/เขียนแบบ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวิศวกร ในการเขียนแบบแปลน
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเหมาทําการอย่างใดอย่างหนึง  ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัด
แปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึง และอยู่ในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น
- ค่าจ้างเหมาสูบนํา
- ค่าถ่ายเอกสาร
-  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ 
-  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการของ อบต. ทางสือต่างๆ  
ค่าวารสาร  
-  ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์มถ่ายรูป ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายพิมพ์เขียว 
ถ่ายเอกสาร  
-  ค่าเอกสารทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ    
-  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  และอืนๆ 
-  ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน)
-  ค่าเบียประกัน
-  ค่าติดตังโทรศัพท์   ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการติดตังโทรศัพท์
-  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ 
-  ค่าติดตังไฟฟ้า
-  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาบริการขนขยะ  
-  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็น    
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  อันได้แก่ค่า
อาหาร  เครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย   และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้อง
จ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ทีไปนิเทศงาน   ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตังงบ
ประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมา     
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
ตามหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน   เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืมต่าง ๆ  เครืองใช้ในการ
เลียงรับรองและค่าบริการอืน ๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียง
รับรองในการประชุมฯ     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกียวกับการปฏิบัติ
ราชการและค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่า
ใช้จ่าย อืน ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
         

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถิน (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่) รวมทังการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึง
สิทธิและหน้าที และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฏร และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย    ที มท 0808.2/ว3675  ลงวันที 6  กรกฎาคม 2561   เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561
- พ.ศ. 2564)  หน้าที 190  ลําดับที  8    

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  สัมมนา  ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต.      

โครงการ “อบต.ดอนมันเคลือนที” และออกหน่วยร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “อบต.ดอนมันเคลือนที”  และออกหน่วย
ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ที มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที 5 มิถุนายน 2552   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที 193  ลําดับที  1       

วันทีพิมพ์ : 10/9/2561  09:37:05 หน้า : 4/29



โครงการ big cleaning day จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้
ในการจัดโครงการดังกล่าว  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  193  ลําดับที  2   
 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกียวกับการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ เช่น 
งานรัฐพิธี หรือวันสําคัญต่าง ๆ ของทางราชการ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหรือ
ร่วมงานรัฐพิธีหรือวันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- 
พ.ศ. 2564)  หน้าที  193 ลําดับที  3
โครงการตรวจสอบรางวัดเขตทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรางวัดเขตทีสาธารณประโยชน์    ตามโครงการ
ตรวจสอบรางวัดเขตทีสาธารณประโยชน์    เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที 
 193  ลําดับที  4     

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ทีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- 
พ.ศ. 2564)  หน้าที  194 ลําดับที  5  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสํานักงาน อบต. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสํานักงาน 
อบต. เป็นค่าจ้างเหมาปรับพืนที  ค่าจัดซือต้นไม้  วัสดุอืน ๆ ทีใช้ใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  4  ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) หน้าที 194 ลําดับที 6
โครงการฝึกอบรมและการดูงาน  เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน 
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชน กลุ่มต่าง ๆ

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและการดูงาน 
เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเพิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน-
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน กลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนเป็นค่าเบียเลียง
ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนทีเกิดขึนในการเดินทาง ฯลฯ
  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  194 ลําดับที  7
โครงการพัฒนาเพิมศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของ
บุคลากร ได้แก่ คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนท้องถิน  พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน   เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม เครืองเขียนแบบพิมพ์และอืนๆ      
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
 (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  194 ลําดับที  8
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โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถินด้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ท้องถินด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการกิจกรรม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  195 ลําดับที  9
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีใช้ในการกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  195 ลําดับที 10
โครงการสรุปผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสรุปผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ทีใช้ในการโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที 195
ลําดับที  11    

โครงการอบรมความรู้สู่อาเซียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมความรู้สู่อาเซียน เพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการ
โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  195  ลําดับที   12
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม การปฏิบัติ
งาน  เพือเพิมพูน ความรู้แก่บุคลากร เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการโครงการ    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  196 ลําดับที  13
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นทีใช้ในการกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  196  ลําดับที  14
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติ ทีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และราย
จ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตัง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําต้องเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน  สิงของ เครืองใช้ของใช้ ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม 
 ปากกา  ดินสอ  วารสาร  มู่ลี  ม่านปรับแสง   แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง   ฯลฯ        

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ   เช่น  แปรง  ไม้กวาด  นําเช็ด
กระจก นํายาล้างห้องนํา   ฯลฯ       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ   เช่น  ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้   ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  หิน  กระเบีอง  ฯลฯ       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  หัว
เทียน  แบตเตอรี  และอืน ๆ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  สําหรับยานพาหนะขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  และ
อืน ๆ       

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์การเกษตร  เช่น  กรรไกรตัด
หญ้า,  จอบ,   เสียม   และอืนๆ        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เป็นการประสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น  กระดาษโปสเตอร์  พู่กัน  สี  และอืน ๆ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์, หัวพิมพ์, ตลับผง
หมึกเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 190,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ และอาคารสถานทีในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน      

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการ และอาคารสถานทีในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน        

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล      

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าไปรษณีย์      

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต   , ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์และจด
ทะเบียนโดเมน       

งบลงทุน รวม 868,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 251,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีบุนวม จํานวน 27,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเก้าอีบุนวม  จํานวน  50  ตัว ๆ ละ 
550  บาท เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด  เนืองจากครุภัณฑ์นี
ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  226 ลําดับที  1
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ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 97,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000  บีทียู พร้อมบริการติด
ตัง จํานวน 3 เครือง
คุณลักษณะเฉพาะ
   1.ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
   2.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
   3.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   4.เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง  และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
    - ชนิดตังพืนหรือแขวน หรือ ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
   5.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
   6.มีการจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมือวันที 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที นร 0202/ว 4 ลงวันที  11  มกราคม 2533  และตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539  (ครังที 57) เมือ
วันที 14 มิถุนายน 2539  เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณา
จัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER)นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์)ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง  ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
   7.การติดตังเครืองปรับอากาศ
     (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
   8.ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
      (1) ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีที
ยู  3,000 บาท
      (2) ชนิดตู้ตังพืน  ขนาดไม่ตํากว่า 33,000 บีทียู 4,000 บาท
      (3) ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู  3,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  226 ลําดับที  1

ค่าจัดซือโต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า  ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง  75 x ยาว 180 x สูง 75  ซม. จํานวน  20  ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
คุณลักษณะ  หน้าโต๊ะบุโฟเมก้าสีขาว   โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ขาพับ
เก็บได้   เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด  เนืองจากครุภัณฑ์นีไม่มีกําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที 
 226  ลําดับที  1
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ค่าจัดซือแท่นรายงาน (โพเดียม) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแท่นรายงาน (โพเดียม)  จํานวน  2  ตัว ๆ ละ 5,000
 บาท เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด   เนืองจากครุภัณฑ์นีไม่มีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) หน้าที  226 ลําดับที  1

ค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม  จํานวน  4 ตัว ๆ ละ 
 4,000  บาท  โดยจัดซือตามราคาท้องตลาดท้องถินทัวไปหรือ
ใกล้เคียงกับราคาทีเคยจัดซือเป็นราคาโดยประหยัด  
คุณลักษณะ  พัดลมอุตสาหกรรม  ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า  24  นิว 
แบบตังพืน  เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากครุภัณฑ์นีไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  226  ลําดับที  1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 50,500 บาท
เพือจัดซือรถจักรยานยนต์  จํานวน  1  คัน  ขนาด  120 ซีซี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
(1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
(2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม  2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  226  ลําดับที  1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายการจัดซือเครืองตัดแต่งกิงไม้ จํานวน 10,200 บาท
เพือจัดซือเครืองยนต์ตัดแต่งกิงไม้  ขนาด 22 นิว จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะ
1) เป็นเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครืองยนต์ แบบมือถือ
2) ใช้เครืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
4) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิว
6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
เป็นไปตามราคาตรฐานครุภัณฑ์  เนืองจากครุภัณฑ์นีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม  2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที 226 ลําดับที  1

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 616,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์  ขนาด
กว้าง 12.00  เมตร  ยาว  13.00  เมตร  สูง 5.00  เมตร  หรือมีพืนทีใช้
สอยไม่น้อยกว่า   156   ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  196  ลําดับที  15
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โครงการก่อสร้างอาคารห้องนํา จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างอาคารห้องนํา  ขนาดกว้าง  3.50
  เมตร  ยาว  5.20  เมตร  สูง  2.50   เมตร  หรือมีพืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า  18.20  ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตามแบบมาตรฐานกรมอนามัย 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
 (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  196  ลําดับที  16
โครงการถมสระนําสาธารณะ (ข้างทีทําการ อบต.ดอนมัน) จํานวน 66,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถมสระนําสาธารณะ ข้างทีทําการ อบต.ดอนมัน  
ปริมาณงาน  พืนทีกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  38.00   เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  1,216  ลบ.ม. 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  196  ลําดับที  17 

งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอประทาย จํานวน 250,000 บาท
เพือขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบลดอนมัน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  226  ลําดับที  1

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
หมู่บ้านละ 20,000 บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
 (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  226  ลําดับที  1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,281,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,434,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,434,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,225,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล   จํานวน 4 อัตราดังต่อไปนี
-  ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
-  นักวิชาการการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
-  นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
 เพือเบิกจ่ายเงินเพิมสําหรับวุฒิที ก.พ. รับรอง และค่าครองชีพชัว
คราว ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามมติ  ก.อบต.นม. และหนังสือสังการที
เกียวข้อง       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่า
ตอบแทน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป     
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
     

งบดําเนินงาน รวม 847,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 115,000 บาท
เพือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  และ
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ     

ค่าใช้สอย รวม 558,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินเละบัญชี
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างที
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ     

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการ
ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ     
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โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษี   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  197   ลําดับที  19    

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  197   ลําดับที  18

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ  ฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
 (diskette,floppy disk, removable disk,compact disk,digital vi
deo disk,flash drive)
- เทปบันทึกข้อมูล 
- หมึกเครืองปรินเตอร์ 
ฯลฯ
     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล ค่าตอบแทน  อปพร. และ ผู้ได้รับอนุญาตและมีคําสังให้
ไปปฏิบัติราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้
ในการโครงการ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  185  ลําดับที 23
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ   ต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2550 ลงวัน 21  มิถุนายน 2556  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  185  ลําดับที  22     

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเกียวกับการปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติ

จํานวน 10,000 บาท

"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมกิจกรรมการ
เฉลิม พระเกียรติและกิจกรรมเกียวกับการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1224 ลงวัน
ที 22 เมษายน 2552)" เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  185  ลําดับที  24

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ไฟกระพริบ กระจกส่องทาง ฯลฯ     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,720,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,898,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,898,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,254,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 5  อัตรา  ดังต่อไปนี 
- นักบริหารการศึกษา จํานวน  1 อัตรา 
- นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
เป็นเงิน  512,960  บาท
- ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน  741,900  บาท       

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเงินเพิมสําหรับวุฒิที ก.พ. รับรอง และค่าครองชีพชัวคราว ให้
แก่พนักงานส่วนตําบล ตามมติ  ก.อบต.นม. และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่า
ตอบแทน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง      

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 560,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป  ตามรายละเอียดดังนี    
-  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เป็นเงิน 236,880 บาท       
-  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้างทัวไป) 
เป็นเงิน  324,000 บาท     
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   และพนักงานจ้างทัวไป   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี      
-  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา     (พนักงานจ้างตามภารกิจ)     
-  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  (พนักงานจ้างทัวไป)    

งบดําเนินงาน รวม 594,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 155,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน       

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนมันและผู้มีสิทธิ       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล     

ค่าใช้สอย รวม 214,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการ
ของ อบต. ทางสือต่างๆ ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์มถ่ายรูป  ค่าถ่ายแบบ
แปลน  ถ่ายพิมพ์เขียว  ถ่ายเอกสารและค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็น
และเกียวข้อง       

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลากรหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยียมชม 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  และค่าทีพัก
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
โครงการต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ       
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี พ
.ศ. 2562 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้
ในการกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  157  ลําดับที  15 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนมัน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  173  ลําดับที  64

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืนๆ ในส่วนการศึกษา ฯ      

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป  แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีลักษณะคงทน
ถาวร  เช่น  แบบพิมพ์ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ แฟ้ม  หนังสือ
พิมพ์ นําดืม  วารสาร  มู่ลี  ม่านปรับ แสง   แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่าง   ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ ภายในส่วนการ
ศึกษาฯ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  นํายาเช็ดกระจก  นํายาล้างห้องนํา  ฯลฯ    
   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ   เช่น  ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้     ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  หิน  ฯลฯ       

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  ด้านการ
เกษตร  เช่น  กรรไกรตัดหญ้า,  จอบ,   เสียม   และอืนๆ        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น  หมึกเครืองปริน  
แผ่นซีดี  ฯลฯ       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 73,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนมัน        

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนมัน       
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งบลงทุน รวม 227,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4,000 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร  จัดซือตามราคาตลาด  เป็นไปตามราคาตามท้อง
ตลาด  เนืองจากครุภัณฑ์นีไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  226  ลําดับที  3
รายการจัดซือตู้เย็น จํานวน 18,800 บาท
รายการจัดซือตู้เย็น  จํานวน  2  เครือง
ขนาดทีกําหนดเป็นความจภุายในขันตํา
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เนืองจากครุภัณฑ์นีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  มกราคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  226  ลําดับที  3
รายการจัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 4,800 บาท
จัดซือพัดลมติดผนัง  จํานวน  3 ตัว เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากครุภัณฑ์นีไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  226  ลําดับที  3

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
รายการก่อสร้างทีพักรอรับเด็ก (ผู้ปกครอง) จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างทีพักรอรับเด็ก (ผู้ปกครอง) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กลูกประดู่  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  162  ลําดับที  11

รายการปรับปรุง  ต่อเติมสนามเด็กเล่น จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติม สนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  162 ลําดับที  12

รายการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  ปรับปรุง
อาคาร  รัว  ทาสีอาคาร/รัว  เปลียนหน้าต่าง  ประตู  ทํามุ้งลวด  เหล็ก
ดัด  และอืนๆ   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  162  ลําดับที  13
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,129,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,501,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 514,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างประกอบอาหาร
กลางวัน)

จํานวน 382,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน  ตังไว้  382,200
.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  245  วัน ๆ ละ  20  บาท  เด็กเล็ก  78  คน  (ยอดเด็ก  ณ
  วันที  10  มิถุนายน  2561)  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  161  ลําดับที  5

โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) จํานวน 132,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน  สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน  ตังไว้  132,600
.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  เครือง
เล่นพัฒนาการเด็ก  อัตราคนละ  1,700.-  บาท  เด็กเล็ก  78  คน  (ยอด
เด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2561)    ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  161  ลําดับที  9

ค่าวัสดุ รวม 986,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 986,200 บาท
  -  รายการอาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนมัน     ตังไว้ 158,589.60  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารเสริม (นม) จํานวน  260  วัน  (ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ  วันที 10
  มิถุนายน 2561  จํานวน  78  คนๆละ  7.82  บาท    ทังนี  จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
  -  รายการอาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนมัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)    ตังไว้  827,512.40  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) จํานวน  260  วัน  (ตามข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน  2561  จํานวน  407  คนๆละ  7.82  บาท ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  161  ลําดับที  7
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,628,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,628,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน ในเขต องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนมัน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
(สพฐ.)

จํานวน 1,628,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
สําหรับโรงเรียน ในอัตรา  20  บาท/คน/วัน  จํานวน  200  วัน  (ตาม
ข้อมูลจํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2561  จํานวน  407  คน)  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิง 
การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ  การทิง  การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  187  ลําดับที  3    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว วัตถุประสงค์โครงการเพือเผยแพร่ความรู้เกียวกับ
ความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางป้องกันโรคแก่ประชาชน
และลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เลียง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าจัดป้าย ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ายาคุมกําเนิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ ว 01994 ลงวันที  24
 กุมภาพันธ์ 2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที ,ท 0810.5/729  ลงวันที  31  มีนาคม 2560     
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  187  ลําดับที  4

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือวัสดวิทยาศาสตร์เช่น น้ํายาเคมีกําจัดยุง ทรายกําจัด
ลูกน้ํา  ชุดตรวจโรคไข้หวัดนก, น้ํายาฆ่าเชือโรคไข้หวัดนก ฯลฯ     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการกิจกรรม    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  158  ลําดับที  26

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย เช่น  ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว  อัคคีภัย และไฟป่า  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667  ลงวันที 12 มีนาคม  2545
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที 6
 มิถุนายน  2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.2/ว 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515  ลงวันที 11
  สิงหาคม  2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 526  ลงวันที 8  มีนาคม  2560  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684  ลงวันที 8
  กุมภาพันธ์  2560       

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,368,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,012,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,012,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 526,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่ 
ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา 
นายช่างโยธา           จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเงินเพิมสําหรับวุฒิที ก.พ.  รับรอง  และค่าครองชีพชัว
คราว  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตามมติ ก.อบต.นม.  และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่  ผู้อํานวยการกองช่าง และ
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ฯลฯ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 385,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป   ตามมติ  ก.อบต.นม. และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
-  ผู้ช่วยนายช่างโยธา      (พนักงานจ้างตามภารกิจ)         
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)         
-  คนงานทัวไป (พนักงานจ้างทัวไป)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป   ตามมติ  ก.อบต.นม. และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง
-  ผู้ช่วยนายช่างโยธา      (พนักงานจ้างตามภารกิจ)         
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)         
-  คนงานทัวไป (พนักงานจ้างทัวไป) 

งบดําเนินงาน รวม 327,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 157,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาและผู้ควบคุมงาน  และเพือจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฎิบัต
◌ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  และจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล/ พนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก    
   

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิก          

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  สัมมนา  ของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีเสียหาย  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์   เครืองพิมพ์ ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้างทรัพย์สินทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ  ฯลฯ        
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป  แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีลักษณะคงทน
ถาวร  เช่น  แบบ
พิมพ์ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ   วารสาร  มู่ลี  ม่านปรับ แสง   แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง   ฯลฯ       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  หลอดไฟ  ฯลฯ         

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ   เช่น  ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้     ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  หิน  ฯลฯ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นดิสก์   หัวพิมพ์    ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์   โปรแกรม    และอืนๆ         

งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,500 บาท
พือจัดซือตู้เก็บเอกสาร  จัดซือตามราคาตลาด  เป็นไปตามราคาตามท้อง
ตลาด  เนืองจากครุภัณฑ์นีไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  4  ปี  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  227  ลําดับที  5

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รายการจัดซือแบบหล่อคอนกรีตแบบทรงกระบอก จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบบหล่อคอนกรีตแบบทรงกระบอก   
-  ขนาด  150x300  มิลลิเมตร (15 x 30 ซม.)  
-  ทําด้วยเหล็กหล่อด้านในใสเรียบ  มีความหนา  10 มิลลิเมตร
-  สามารถแยกออกได้และประกบกันได้อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่  โดย
ใช้น็อตขันยึด
-  เหล็กกระทุ้งเหลียม (เหล็กดํา)เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากครุภัณฑ์นีไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
 (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  227  ลําดับที  5
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รายการจัดซือแบบหล่อคอนกรีตแบบทรงเหลียม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบบหล่อคอนกรีตแบบทรงเหลียม   
-  แบบหล่อคอนกรีต  ขนาด  150x150x150  มิลลิเมตร  
-  ทําด้วยเหล็กหล่อด้านในใสเรียบ  มีความหนา  10 มิลลิเมตร
-  สามารถแยกออกได้และประกบกันได้อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่  โดย
ใช้น็อตขันยึด
-  เหล็กกระทุ้งเหลียม (เหล็กดํา)เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากครุภัณฑ์นีไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที 227 ลําดับที  5

ครุภัณฑ์สํารวจ
รายการจัดซือล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล  หน้าจอแสดงผล LCD  ขนาด
ใหญ่  และมีระบบให้แสงสว่างบoหน้าจอ  แสดงผลการวัดระยะทางได้
ถึง 10  กิโลเมตร  อ่านความละเอียดได้ถึง  1  เซนติเมตร  ใช้แบตเตอรี
เก็บบันทึกค่าทีวัดได้  9  หมวด  แยกเป็นหมวดละ  5  ค่า  ใช้วัดได้ทัง
มาตราเมตริกและอังกฤษเป็นไปตามราคาตามท้องตลาด 
เนืองจากครุภัณฑ์นีไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  227  ลําดับที  5

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน และ ข้อ
บัญญัติต่าง ๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม  แผนพัฒนาตําบล แผน
ชุมชน และข้อบัญญัติตําบล  การจัดเวทีประชาคม  รวมทังการจัดทํารูป
เล่มแผนพัฒนาตําบล แผนชุมชนและข้อบัญญัติต่าง ๆ     

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันในชุมชนเขตตําบลดอนมัน เพือ
ให้ประชาชนในตําบลดอนมันได้มีอาชีพในการดํารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  178  ลําดับที  8
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันแก่เยาวชนและ ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันแก่เยาวชนและ ประชาชน
ในพืนทีตําบลดอนมัน เพือให้ประชาชนในตําบลดอนมันได้มีอาชีพในการ
ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  177  ลําดับที  2
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โครงการอบรมป้องกัน  แก้ไข และต่อต้านยาเสพติดในพืนทีตําบลดอนมัน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นทีใช้ในการกิจกรรม เพือให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญด้านการป้องกันยาเสพติด  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  177  ลําดับที  3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการกิจกรรม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  156  ลําดับที  9

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ จํานวน 100,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา   เป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าคณะกรรมการและอืนๆ ทีจําเป็นทีใช้ในการกิจกรรม
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  154  ลําดับที  2
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตําบลดอนมัน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  154  ลําดับที  3
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์  อําเภอ
ประทาย

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์อําเภอประทาย 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  156  ลําดับที  10
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการร่วมงานกาชาดประจําปี ของดีอําเภอประทาย และงานบุญกุ้มข้าว
ใหญ่

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานกาชาดประจําปี  ของดีอําเภอ
ประทาย  และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่  ประจําปี  2562 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร
และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นทีใช้ในการกิจกรรม    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  158  ลําดับที  25

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,815,900 บาท
งบลงทุน รวม 2,815,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,815,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง  (สายรอบหมู่บ้านคุ้มโคกใหญ่)  บ้าน
หนองอ้อ  หมู่ที 1

จํานวน 288,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายรอบหมู่บ้าน  คุ้ม
โคกใหญ่  บ้านหนองอ้อ หมู่ที 1  รายละเอียดโครงการ  ถนนขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางประมาณ  600  เมตร  ดินถมเฉลีย 0.80
  เมตร   ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  2,304  ลบ.ม. งานวางท่อ
ลอด  จํานวน  3  จุด  ขนาดและระยะตามรายการก่อสร้าง  เป็นไปตาม
แบบมาตรฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  115 ลําดับที  5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบ้านนางลําดวน – บ้านนาง
พูน พิลาพันธ์)  บ้านช่องแมว  หมู่ที 2

จํานวน 244,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง  4.00     เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า   400   ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย     เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  93  ลําดับที  7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดปลักแรต-หนองปลัก
แรต)บ้านปลักแรต  หมู่ที 3

จํานวน 110,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00     เมตร  ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า    180  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย   เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  95  ลําดับที  16
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายสกล – บ้านธเนศ - บ้าน
นายพันธ์)  บ้านปลักแรต  หมู่ที 3

จํานวน 82,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  2.50     เมตร  ยาว 49 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า   122.50  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  เป็นไปตาม
แบบมาตรฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  95  ลําดับที  17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางคูณ– บ้านนางจ่อง 
เหล่าบุญ)  บ้านดอนสัน  หมู่ที 4

จํานวน 121,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00     เมตร  ยาว 50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า   200  ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย ไม่มีไหล่ทาง  เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  97 ลําดับที  26
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรอด – คลองอีสาน
เขียว ) บ้านดอนใหญ่  หมู่ที 8

จํานวน 244,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง  4.00   เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า    400  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย    เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  102  ลําดับที  52

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์ – กุดปลา
หมอ) บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที 7

จํานวน 244,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง  4.00     เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า    400  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย    เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
เเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  102  ลําดับที  49

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนนางสําลี คํายาง – โรงสี
ชุมชน)  บ้านดอนสัน  หมู่ที 4

จํานวน 97,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00     เมตร  ยาว 40 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า   160  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  เป็นไปตามแบบ
มาตรฐาน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  98  ลําดับที  33
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางเสงียม – บ้าน
นายสนาม มหาไธสง)  บ้านปลักแรต  หมู่ที 3

จํานวน 56,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00     เมตร  ยาว 23 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า   92  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  เป็นไปตามแบบ
มาตรฐาน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  96  ลําดับที  20

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงสีชุมชน – หน้าบ้าน
นางสมร  หลักมาก)  บ้านหนองยาง  หมู่ที 6

จํานวน 235,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง  3.50   เมตร  ยาว 110 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ
มีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า    385  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  100 ลําดับที  43    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดลินฟ้า) บ้านลินฟ้า  
หมู่ที   9

จํานวน 244,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00     เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า    400  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย    เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี 
 (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  102 ลําดับ
ที  53                                                                   

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู (สายทิศตะวันตกทีนานายสุรชัย 
 มโนรมย์ - หนองสระ)  บ้านคอกหมู  หมู่ที 10

จํานวน 463,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู ฝา คสล
.ขนาดกว้าง  0.40  เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร  ระยะทาง
ประมาณ  200  เมตร   พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย    เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  130  ลําดับที  18
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู (สายบ้านนายคําศรี  โพธิจักร – 
บ้านนายบัญญัติ  รักสมบัติ)  บ้านโนนเขวา  หมู่ที 5

จํานวน 384,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู 
ฝา คสล.ขนาดกว้าง  0.40  เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร  ระยะทาง
ประมาณ  166  เมตร   พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย    เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  127  ลําดับที  6
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ " รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน " จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน เป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้ในการกิจกรรม เพือให้
ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์สิงแวดล้อม และ
มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว1060 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  186  ลําดับที 2
    

โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเพือพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้
ในการกิจกรรม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  152  ลําดับที 11
โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธ์◌ุดี เพือยกระดับสู่
มาตรฐาน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้
ในการกิจกรรม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  4  ปี  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หน้าที  152  ลําดับที 10

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,247,200 บาท
งบกลาง รวม 9,247,200 บาท
งบกลาง รวม 9,247,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้แก่ผู้มีสิทธิเบิก
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน  โดยคํานวณร้อยละห้าของ
รายได้ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,714,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพ  ผู้สูงอายุ ในพืนทีตําบลดอนมัน     
ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  การดําเนินงานให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  ข้อ16  และ
ข้อ17 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพ  ผู้พิการ ในพืนทีตําบลดอนมัน     
ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  การดําเนินงานให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  ข้อ16  
และข้อ17 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพ  ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในพืนทีตําบลดอนมัน 
ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  การดําเนินงานให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  ข้อ16 
 และข้อ17    

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือความจําเป็นทีเกิดขึนเพือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพืนทีของ  อบต. ดอนมัน  เป็นส่วนรวมเท่า
นัน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4
/ว667  ลงวันที 12 มีนาคม 2545  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว4072 ลง
วันที 15  กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน  2559     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 91,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   
  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 (ตังจ่ายร้อยละ 40)     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 152,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   
โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ  1  จากประมาณการรายรับ
ไม่รวมเงินอุดหนุน ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน  
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