
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดอนมัน

อําเภอ ประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,512,520 บาท

งบบุคลากร รวม 5,843,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ     แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)เงินเดือน นายกองคการบริหารสวนตําบล    ในอัตราเดือนละ
 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
(2)เงินเดือน   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  11,220
   บาท/คน จํานวน  2   คน   จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล   
ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
(2)คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน   2  คน จํานวน 12 เดือน 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวนตําบล  
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2557และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   แยกรายละเอียด ดังนี้
(1)คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ   1,750  บาท จํานวน 12 เดือน
(2)คาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ 880  บาท/คน จํานวน   2  คน  จํานวน 12 เดือน 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียดดังนี้      
(1)คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ   7,200   บาท จํานวน 12 เดือน     
     

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียดดังนี้ 
(1)คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 
1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน   
(2)คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 
1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180  บาท จํานวน  12 เดือน  
(3)คาตอบแทนของคณะสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน
18  อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
(4)คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 
1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,272,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,409,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน   คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับ
เงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกพนักงานสวนตําบล  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด นครราชสีมา  เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  จํานวน 8  อัตรา  ดัง
ตอไปนี้
- นักบริหารงาน  อบต. (ปลัด  อบต.) จํานวน  1 อัตรา
- นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่
แกไข เพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวัน ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท. และ  ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือน คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนง   และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง บริหาร 
อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน
ตอบแทนอื่น  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 617,940 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจาง และพนักงานจาง  ของทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง    จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน   ตําแหนงดังตอไปนี้
- ผูชวยนักวิชาการเกษตร  (พนักงานจางตามภารกิจ)
- ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   (พนักงานจางตามภารกิจ)
- พนักงานขับรถยนต   (พนักงานจางตามภารกิจ)   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงาน ลูกจาง และ พนักงานจางของพนักงานสวนตําบลไดรับ
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  ตําแหนงดังตอไปนี้
- ผูชวยนักวิชาการเกษตร  (พนักงานจางตามภารกิจ)
- ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   (พนักงานจางตามภารกิจ)
- พนักงานขับรถยนต   (พนักงานจางตามภารกิจ)
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งบดําเนินงาน รวม 2,706,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   จายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ
บาน คากูยืมเงินเพื่อชําระราคาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกจายไดตามระเบียบที่กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภท และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล, คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิก
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ค่าใช้สอย รวม 1,756,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก
ที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จายเปน คาจางเหมาทํา
ความสะอาดสํานักงาน

จางเหมาบริการเก็บขยะ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   จายเปน คาจางเหมาบริการเก็บขยะ

จางเหมาบริการขับรถเก็บขยะ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   จายเปน คาจางเหมาบริการขับรถเก็บขยะ

จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     จายเปน คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
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จางเหมาผูชวยธุรการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16
 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 
9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จายเปน คาจางเหมาผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 82,000 บาท

เพื่อจายเปนเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง และอยูในความรับผิด
ชอบของผูรับจาง  เชน
- คาจางเหมาสูบน้ํา
- คาถายเอกสาร
-  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ และขอบังคับตางๆ 
-  คาโฆษณาประชาสัมพันธเผยแพรกิจการของ อบต. ทางสื่อตางๆ  
คาวารสาร  
-  คาลาง อัด ขยายฟิลมถายรูป คาถายแบบแปลน ถายพิมพเขียว 
ถายเอกสาร  
-  คาเอกสารที่เปนประโยชนตอทางราชการ    
-  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  และอื่นๆ 
-  คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชาบาน)
-  คาเบี้ยประกัน
-  คาติดตั้งโทรศัพท   คาใชจายตาง ๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท
-  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ 
-  คาติดตั้งไฟฟ้า
-  คาตักสิ่งปฏิกูล  
-  คาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเปน    
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  อันไดแกคาอาหาร  เครื่อง
ดื่ม คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย   และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจาย
ที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่
ไปนิเทศงาน   ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งงบ
ประมาณไดไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา     
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือตาม
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน   เพื่อจายเปนคาอาหาร  เครื่องดื่มตาง ๆ  เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่น ๆ  ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) รวมทั้งการ
รณรงค ประชาสัมพันธ หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนทราบถึง
สิทธิและหนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภา
ผูแทนราษฏร และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย    ที่ มท 0808.2/ว3675  ลงวันที่ 6  กรกฎาคม 2561   
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 152  ลําดับที่ 11  
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คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.    
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 152  ลําดับที่ 8 

โครงการ “อบต.ดอนมันเคลื่อนที”่ และออกหนวยรวมกับสวนราชการตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ “อบต.ดอนมันเคลื่อนที”่  และออก
หนวยรวมกับสวนราชการตาง ๆ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 151 ลําดับที่ 1   

โครงการ big cleaning day จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมา
บริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใช
ในการจัดโครงการดังกลาว  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่ 151 ลําดับที่  2

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ เชน งานรัฐ
พิธี หรือวันสําคัญตาง ๆ ของทางราชการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหรือ
รวมงานรัฐพิธีหรือวันสําคัญตางๆ ของทางราชการ 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่ 151 ลําดับที่  3     

โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน    ตาม
โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน   
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่ 151 ลําดับที่  4
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โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หนาที่ 151 ลําดับที่  5 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบลานกีฬาอเนกประสงค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
ลานกีฬาอเนกประสงค  เปนคาจางเหมาปรับพื้นที่  คาจัดซื้อตนไม
วัสดุอื่น ๆ ที่ใชในการปรับปรุงภูมิทัศน  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หนาที่ 154 ลําดับที่  16

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแกบุคลากรทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ของบุคลากร ไดแก คณะผูบริหาร  พนักงานสวนทองถิ่น  
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนมัน   
เปนคาตอบแทนวิทยากร คายานพาหนะ  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม 
เครื่องเขียนแบบพิมพและอื่นๆ     
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หนาที่ 152 ลําดับที่  8 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองถิ่นดานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการทองถิ่นดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนคาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากรและคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใช
ในกิจกรรม
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หนาที่ 152 ลําดับที่  9  
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง และผูนําชุมชน  เปน
คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากรและคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชใน
กิจกรรม 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หนาที่  153  ลําดับที่ 13

โครงการอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล-ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  เปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวิทยากรและคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในกิจกรรม 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่   154  ลําดับที่ 14

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนรายจายใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติ ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  และรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ 

วันที่พิมพ : 2/10/2562  10:35:36 หนา : 12/64



ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เเพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิ
เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก   ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี  ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด   แฟ้ม สมุดบัญชีสมุด
ประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง   คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้ง  เปนตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง
ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง  มุง  ผาปูที่นอน
ปลอกหมอน    หมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ ฯลฯ  

วันที่พิมพ : 2/10/2562  10:35:36 หนา : 13/64



วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง
ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง  อาทิเชน  ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม  เลื่อย ขวาน กบไส
ไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน  ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถ
สวม อางลางมือ  ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร สี  ปูนซีเมนต ทราย อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี
ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  อาทิเชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช   พวงมาลัย สายพานใบพัด  หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่  จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองขางรถยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  
คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง  ถาน  กาส ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน เคียว สปริงเกอร
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุเชนคาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง
อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ  กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร 
เครื่องกรอเทป เลนสซูม  กระเปาใสกลองถายรูป   พูกัน สี กระดาษเขียน
โปรสเตอร  ฟิลม  เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร,วีดีโอเทป   แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ

วันที่พิมพ : 2/10/2562  10:35:36 หนา : 15/64



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง
ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  
อุปกรณบันทึกขอมูล   เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผง หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร    กระดาษตอ
เนื่อง    ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เปน
ตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)  
แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล
  (Optical) เปนตน ฯลฯ      
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน /ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน  เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรศัพท รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว 
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การเชาเครื่องคาเชาเลข
หมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คาเชาตู
ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทร
สาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม  เปนตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อ
ใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ   จาย
เปน คาใชบริการอินเตอรเน็ต   , คาเชาพื้นที่เว็บไซตและ
จดทะเบียนโดเมน  

งบลงทุน รวม 562,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 195,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ราคาเครื่องละ 
14,000 บาท  จํานวน  1 เครื่อง คุณลักษณะ
1) สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
2) เปนราคาพรอมอุปกรณ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  2562
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 164  ลําดับที่ 5  
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 126,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000  บีทียู พรอมบริการติด
ตั้ง จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  32,400  บาท  และคาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000  บีทียู พรอมบริการติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง  ๆ ราคา
เครื่องละ 47,000  บาท  เปนเงิน  94,000  บาท   คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู/ 36,000 บีทียู
แบบแยกสวน
 2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากําศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับกํารรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสําหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจํากขอ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภําพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่อง
ปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตูตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนําดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  2562 เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หนาที่ 163 ลําดับที่ 1,2  
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คาจัดซื้อโซฟารับแขก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยเกาอี้ยาว 1
 ตัว เกาอี้เล็กไมต่ํากวา 2 ตัว มีโตะกลาง เปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อไดตามทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) 

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 
คุณลักษณะดังนี้
 1) เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น
 2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา 
 3) ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว 
 4) รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 นิ้ว 
 5) ความจุถังนํ้ามันเครื่องยนตไมนอยกวา 1.50 ลิตร
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  2562
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 163  ลําดับที่ 4 

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น
คุณลักษณะ
-  บรรจุถังน้ําขนาด 20 ลิตร  แบบคว่ํา
-  มีกอกน้ําเย็นและน้ํารอนอยางละ 1 กอก
-  มีสวิทซควบคุมการทํางานของระบบน้ํารอน น้ําเย็น
-  มีไฟแสดงสถานการณทํางานของเครื่อง
-  มีถาดรองแกวพรอมรองน้ําทิ้ง
-  ระบบไฟฟ้า 220 โวลต
จัดซื้อตามราคาตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)  ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จาน
วน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคากลางคอมพิวเตอร 2562  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หนาที่ 163  ลําดับที่ 6 
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คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ราคากลางคอมพิวเตอร 2562
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 163  ลําดับที่ 3  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 367,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางรั้วสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลดอนมัน บานลิ้นฟ้า หมู
ที่ 9

จํานวน 267,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 
1.80  เมตร  ยาว 84 เมตร   พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ โครงการ
จํานวน  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมันกําหนด)
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 115  ลําดับที่ 7  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารสํานักงาน  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 115  ลําดับที่ 8  
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอประทาย จํานวน 140,000 บาท

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบลดอนมัน  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 113  ลําดับที่ 1 

อุดหนุนอําเภอประทาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ  อําเภอประทาย  เพื่อดําเนินโครงการ การจัด
งานเฉลิมพระเกียรติหรือ รวมงานรัฐพิธีหรือวัน
สําคัญ  จํานวน  20,000 บาท  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  เปนไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- พ.ศ
. 2565)   หนาที่ 155  ลําดับที่ 18 

อุดหนุนอําเภอประทาย ตามโครงการอบรมพัฒนาเยาวชนอําเภอประทายเพื่อ
สรางเครือขายแนวรวมป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ  อําเภอประทาย เพื่อดําเนินโครงการ อบรม
พัฒนาเยาวชนอําเภอประทาย เพื่อสรางเครือขายแนวรวมป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด   จํานวนเงิน   20,000 บาท เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปน
ไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาที่ 154  ลําดับที่ 17

อุดหนุนอําเภอประทายโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ   อําเภอประทาย  เพื่อดําเนิน โครงการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2563  จํานวน
เงิน   20,000  บาท เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาที่ 155  ลําดับ
ที่  19
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เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูบานละ 20,000
 บาท  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หนาที่ 149  ลําดับที่ 13  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,710,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,570,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,570,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,185,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน   คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น 
และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน   จายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ให
แกพนักงานสวนตําบล   จํานวน 4 อัตราดังตอไปนี้
-  ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
-  นักวิชาการการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
-  นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
-  เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) ดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 2 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขา
ราชการการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบ
แทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง และ 
ประกาศ ก.จ.ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง บริหาร อํานวย
การ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา    เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบ
แทนอื่น  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 284,280 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจาง  ของพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ตําแหนงดังตอไปนี้ 
-  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  (พนักงานจางตามภารกิจ)
-  ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น    พ.ศ. 2542   ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงาน ลูกจาง และ พนักงานจางของทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว   และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ
 2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน    ตําแหนงดังตอไปนี้
- ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  (พนักงานจางตามภารกิจ)
- ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ)   

งบดําเนินงาน รวม 1,114,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ   จายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน คากูยืมเงินเพื่อชําระราคาบานใหแก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่กําหนด  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานสวนตําบล, คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิก

ค่าใช้สอย รวม 804,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาชวยงานการเงินและบัญชี จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   จายเปน คาจางเหมาชวยงานการเงินเละบัญชี 

จางเหมาชวยงานจัดเก็บรายได จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  จายเปน คาจางเหมาชวยงานจัดเก็บรายได
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จางเหมาชวยงานพัสดุ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   จายเปน คาจางเหมาชวยงานการพัสดุ 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ คาจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่อยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน คาจางเหมาถายเอกสาร  คาธรรมเนียม
ตาง ๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน     ของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษี   
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  156   ลําดับที่   21  
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  เชน  คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่   156   ลําดับที่  20

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑที่เสียหาย  เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร   เครื่องพิมพ ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางทรัพยสินที่อยูในความ
รับผิดชอบ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขาตั้ง(กระดาน
ดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มู
ลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษ
ไขกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ  กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  
กระเปาใสกลองถายรูป   พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟิลม  
เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป   แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล   เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร    กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board)  เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต  (Diskette)  แบบฮารดดิสต (Hard Disk)
แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล  (Optical) เปนตน ฯลฯ      
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งบลงทุน รวม 26,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ราคากลางคอมพิวเตอร  2562
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 165  ลําดับที่ 11  
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คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ราคากลางคอมพิวเตอร 2562
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 163  ลําดับที่ 10  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบล คาตอบแทน  อปพร. และ ผูไดรับอนุญาตและมีคําสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการใหแกองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการโครงการ  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 136  ลําดับที่ 8   

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ   ตาง ๆ  โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวัน 21  มิถุนายน 2556  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 137  ลําดับที่ 9 

โครงการสงเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในการสงเสริมกิจกรรมการเฉลิม พระ
เกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย ฯลฯ 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1224 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2552) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 139  ลําดับที่ 18 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ และขนสง เชน สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ไฟกระพริบ กระจกสองทาง ฯลฯ    

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง   หรือเติมน้ํายาวัสดุดับเพลิง  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,989,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,986,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,986,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,332,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน   คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับ
เงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี   ใหแกพนักงานสวน
ตําบล   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชนตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน     จํานวน 5  อัตรา  ดังตอไปนี้ 
- นักบริหารการศึกษา จํานวน  1 อัตรา 
- นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
เปนเงิน  548,400  บาท
- ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา เปนเงิน  784,080  บาท    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง   และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)          
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง บริหาร อํานวย
การ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบ
แทนอื่น  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 570,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา          เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง และพนักงานจาง   ของทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว    และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัด
นครราชสีมาเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง    จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแกไข
เพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน    ตําแหนงดังตอไปนี้
-  ผูชวยนักวิชาการศึกษา(พนักงานจางตามภารกิจ)
เปนเงิน 246,480 บาท       
-  ผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจางทั่วไป) 
เปนเงิน  324,000 บาท  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น    พ.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล    เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงาน ลูกจาง และ พนักงานจางของพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว   และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ตําแหนงดังตอไปนี้    
-  ผูชวยนักวิชาการศึกษา     (พนักงานจางตามภารกิจ)     
-  ผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  (พนักงานจางทั่วไป)    
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งบดําเนินงาน รวม 781,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ   จายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน คากูยืมเงินเพื่อชําระราคาบานใหแก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานสวนตําบล, คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิก   
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ค่าใช้สอย รวม 379,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก
ที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จายเปน คาจางเหมาทํา
ความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

คาจางเหมาบริการตางๆ  เชน  คาโฆษณาประชาสัมพันธเผยแพรกิจการ
ของ อบต. ทางสื่อตางๆ คาลาง อัด ขยายฟิลมถายรูป  คาถายแบบ
แปลน  ถายพิมพเขียว  ถายเอกสารและคาจางเหมาบริการอื่นๆ  ที่จําเปนและ
เกี่ยวของ  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้  คารับรองในการตอนรับบุคลากรหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
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คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน     ของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เชน   คา
รับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ  คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน    คาจางเหมาจัดนิทรรศการ  คา
มหรสพ  การแสดง  และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คา
ใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ เปนไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 131  ลําดับที่ 12 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนมัน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศน 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)    หนาที่ 131  ลําดับที่ 13  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ ในกองการศึกษา ฯ    
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก   ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา  ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบ
กระดาษไขกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด  แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุด ประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ   
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ    รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คา
ขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ 
ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิเชน  หมอ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แกวน้ํา  จานรอง ผงซักฟอก สบู 
น้ํายาดับกลิ่น  แปรง ไมกวาด เขง  มุง  ผาปูที่นอน  ปลอกหมอน    
หมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร  กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืด ที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ   

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม
ตางๆ   คอน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถสวม อางลาง
มือ  ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร    
สี  ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ         
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง    อาทิเชน   เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จรูป)  กระชัง     ปุย  ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว พืชและสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผา
ใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง
ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  
อุปกรณบันทึกขอมูล   เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผง หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร    กระดาษตอ
เนื่อง    ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เปน
ตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)  
แบบฮารดดิสต(Hard Disk)  แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล
  (Optical) เปนตน ฯลฯ         
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ดอนมัน        รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ  คา
ภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลดอนมัน  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ  คา
ภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบลงทุน รวม 222,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซิ้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ราคากลางคอมพิวเตอร 2562
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 164  ลําดับที่ 8  
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการปรับปรุงตอเติมที่แปรงฟนเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมที่แปรงฟนเด็กเล็ก      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 129  ลําดับที่ 4 

รายการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน  ปรับปรุงอาคาร  รั้ว  ทาสี
อาคาร/รั้ว  เปลี่ยนหนาตาง  ประตู  ทํามุงลวด  
เหล็กดัด  และอื่นๆ   
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่ 130  ลําดับที่ 5 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,184,580 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,584,580 บาท

ค่าใช้สอย รวม 610,670 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจางประกอบอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 387,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนมัน  ตั้งไว  387,100.- บาท  
เพื่อจายเปนคาจางประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  245  วัน ๆ ละ  20  บาท  เด็กเล็ก  79  คน  (ยอดเด็ก  ณ  วัน
ที่  10  มิถุนายน  2562)  ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  130   ลําดับที่  8 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 89,270 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนมัน  ตั้งไว  89,270.- บาท  เพื่อจาย
เปน
   -  คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท  
   -  คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200  บาท
   -  คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300  บาท
   -  คากิจกรรมพัฒนาผุููเรียน  อัตราคนละ  430  บาท 
รวมอัตราคนละ  1,130.-  บาท  เด็กเล็ก  79  คน  (ยอดเด็ก  ณ  วันที่  10
  มิถุนายน  2562)    ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  130   ลําดับที่  6 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 134,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดการเรียนการสอน  สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนมัน  ตั้งไว  134,300.- บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  เครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก  อัตราคนละ  1,700.-  บาท  เด็กเล็ก  79  คน  (ยอดเด็ก  ณ
  วันที่  10  มิถุนายน  2562)    ทั้งนี้  จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  130   ลําดับที่  7
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ค่าวัสดุ รวม 973,910 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 973,910 บาท

 -  รายการอาหารเสริม (นม)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลดอนมัน     ตั้งไว 160,630  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหาร
เสริม (นม) จํานวน  260วัน (ตามขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิ.ย. 62
จํานวน  79  คนๆละ  7.82  บาท งนี้  จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
  -  รายการอาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดอนมัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ตั้งไว  813,280.00  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) 
จํานวน  260  วัน (ตามขอมูลจํานวนเด็กนักเรียน  ณ  วันที่ 10  มิ.ย. 62
จํานวน  400  คนๆละ  7.82  บาท ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่ 129   ลําดับที่ 1   

งบเงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รายการเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน ในเขต องคการบริหาร
สวนตําบลดอนมัน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนสําหรับ
โรงเรียน ในอัตรา  20  บาท/คน/วัน  จํานวน  200  วัน  (ตามขอมูลจํานวน
เด็ก  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562  จํานวน  400  คน)
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 129  ลําดับที่ 2   
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง 
การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะ  การ
ทิ้ง  การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 150  ลําดับที่ 16   

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา
ในสุนัขและแมว วัตถุประสงคโครงการเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ความรายแรงของโรคพิษสุนัขบาและแนวทางป้องกันโรคแกประชาชน
และลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบาในสัตว เลี้ยง โดยมีคาใชจาย เชน
คาจัดป้าย คาวัคซีนป้องกันโรค คายาคุมกําเนิด คาวัสดุ อุปกรณ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 01994 ลงวันที่  24 กุมภาพันธ 2560
  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/729
  ลงวันที่  31  มีนาคม 2560     
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่ 149  ลําดับที่ 15 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เพื่อจายเปน  คาจัดซื้อวัสดวิทยาศาสตรเชน น้ํายาเคมีกําจัดยุง ทรายกํา
จัดลูกน้ํา  ชุดตรวจโรคไขหวัดนก, น้ํายาฆาเชื้อโรคไขหวัดนก ฯลฯ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและสงเสริมสัปดาหวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ   เชน คาพิธีทางศาสนา   คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน    คา
จางเหมาจัดนิทรรศการ  คามหรสพ  การแสดง  และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงานและ คาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ   
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 125  ลําดับที่  26

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,633,600 บาท

งบบุคลากร รวม 985,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 985,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 618,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน   คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด นครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบแทน
อื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน     จํานวน 2  อัตรา  ดังตอไปนี้
- ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา 
- นายชางโยธา           จํานวน 1 อัตรา 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปน
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา 
ตําแหนง   และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง  และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง บริหาร อํานวย
การ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชนตอบ
แทนอื่น  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 272,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล  
ลูกจาง และพนักงานจาง ของทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ตําแหนงดังตอไปนี้
-  ผูชวยนายชางโยธา      (พนักงานจางตามภารกิจ)         
-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(พนักงานจางตามภารกิจ)  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น    พ.ศ. 2542   ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล    เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงาน ลูกจาง และ พนักงานจางของพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว   และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล       เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน    ตําแหนงดังตอไปนี้
-  ผูชวยนายชางโยธา      (พนักงานจางตามภารกิจ)         
-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(พนักงานจางตามภารกิจ)    

งบดําเนินงาน รวม 626,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 258,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการตรวจการจาง  คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาและผูควบคุมงาน  และเพื่อจายคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  และจายเงินประโยชนตอบแทน
อื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล/ พนักงานจาง เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)   
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ   จายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน คากูยืมเงินเพื่อชําระราคาบานใหแก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่กําหนด 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานสวนตําบล, คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิก

ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ คาจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่อยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน คาจางเหมาถายเอกสาร  คาธรรมเนียม
ตาง ๆ 
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จางเหมาชวยงานผูชวยชาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    จายเปน คาจางเหมาชวยงานชาง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน     ของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑที่เสียหาย  เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร   เครื่องพิมพ ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางทรัพยสินที่อยูในความ
รับผิดชอบ  ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก     ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน  หรือหนวยงาน  มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก เทป พี วี ซี 
ไมบรรทัด คลิป  แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ  ฟิวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ    สําหรับวิทยุ, เครื่อง
รับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม    ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม
ตางๆ   คอน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถสวม อางลาง
มือ  ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร    สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล    หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร      สาย
เคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร  (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง บอกซ   (Printer Switching Box)  
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)   แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เปนตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต
(Diskette)  แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)  แบบซีดีรอม(CD-ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 1
 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 165  ลําดับที่ 12 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน และ ขอบัญญัติ
ตาง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน และ
ขอบัญญัติตําบล  การจัดเวทีประชาคม  รวมทั้งการจัดทํารูปเลมแผนพัฒนา
ตําบล แผนชุมชนและขอบัญญัติตาง ๆ          

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกเยาวชน  ประชาชน  ผูสูงอายุ ผูพิการและผู
ดอยโอกาส

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากรและคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชใน
การโครงการ
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 141  ลําดับที่ 2      

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑหมอนไหมกลุมแม
บานเกษตรกรตําบลดอนมัน)

จํานวน 50,000 บาท

พื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากรและคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชใน
การโครงการ ฯ  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 141  ลําดับที่ 8    

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบลดอนมัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากรและคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชใน
การโครงการ  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่ 142  ลําดับที่ 7     
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โครงการอบรมป้องกัน  แกไข และตอตานยาเสพติดในพื้นที่ตําบลดอนมัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากรและคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชใน
การกิจกรรม เพื่อใหประชาชนและเยาวชนไดตระหนักถึงความสําคัญดานการ
ป้องกันยาเสพติด  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 141  ลําดับที่ 4      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาดอนมันเกมส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ  ในโครงการจัดการแขงขันกีฬา   เปนคาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาคณะกรรมการและอื่นๆ ที่จําเปนที่ใชในการกิจกรรม  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  118  ลําดับที่  3 

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตําบลดอนมัน  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)  หนาที่  118  ลําดับที่  4
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรวมงานกาชาดประจําปี ของดีอําเภอประทาย และงานบุญกุมขาวใหญ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรวมงานกาชาดประจําปี  ของดีอําเภอ
ประทาย  และงานบุญกุมขาวใหญ  ประจําปี  2563 เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนที่ใชในการกิจกรรม    
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  124  ลําดับที่  25     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,804,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,804,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,804,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบานนางหวอย  มูลติปฐม – ที่นา
นายดวง  กลางสวัสดิ์)  บานชองแมว  หมูที่ 2

จํานวน 299,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิว  จราจร กวาง  4.00 เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา   480   ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย     ตามแบบมาตรฐาน
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่  69   ลําดับที่  4
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานดอนใหญ -บานชองแมว) 
บานดอนใหญ  หมูที่ 8

จํานวน 308,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กวาง  5.00     เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา    500  ตารางเมตร ไมมีไหลทาง  พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย    ตามแบบมาตรฐาน
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  82 ลําดับที่  54

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานนางเปรมวดี  ตนไธสง – 
ถนนดํา)  บานดอนสั้น  หมูที่ 4

จํานวน 214,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง  4.00  เมตร  ยาว 85 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา   340  ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ไมมีไหลทาง  ตามแบบมาตรฐาน 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  75  ลําดับที่ 27

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานโนนสมบูรณ – กุดปลาหมอ) 
บานโนนสมบูรณ  หมูที่ 7

จํานวน 299,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กวาง  4.00     เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา    480  ตารางเมตร ไมมีไหลทาง  พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย   ตามแบบมาตรฐาน
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 80  ลําดับที่ 47  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดลิ้นฟ้า) บานลิ้นฟ้า  หมูที่   
9

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง  4.00   เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา    400  ตารางเมตร ไมมีไหลทาง  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ป้าย    ตามแบบมาตรฐาน
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 83  ลําดับที่ 58 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู (สายบานนายคําสี  โพธิจักร – 
หนาบานนางคํามูล  หาญโงน)  บานโนนเขวา  หมูที่ 5

จํานวน 256,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกาูอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ฝา คสล
. ขนาดวาง 0.40 เมตร  ลึูกเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทาง  168 เมตร  พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ดอนมันกําหนด 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 101  ลําดับที่ 9 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู (สายรอบหมูบาน)  บานปลักแรต  
หมูที่ 3

จํานวน 303,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  ฝา คสล
. ขนาดกวาง  0.40  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  ระยะทาง  ประมาณ  200
  เมตร   พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย     
ตามแบบ อบต.ดอนมันกําหนด  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่ 100  ลําดับที่ 4 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานนายบัญญัติ  รักษาชาติ- 
บานนางอุไร  ปญญาสิทธิ์)  บานคอกหมู หมูที่ 10

จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  3.50
  เมตร  ยาว   65.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา  227.5  ตารางเมตร ไมมีไหลทาง    เสริมดินกวาง   5.00
 เมตร  ยาว   30.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30  เมตร  ปริมาตรดินถม 75 ลบ.ม
. วางทอ คสล. ขนาด     0.40  เมตร  1  แถว  จํานวน  7   ทอน  พรอมยา
แนวรอยตอใหเรียบรอย พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1
 ป้าย    ตามแบบ อบต.ดอนมันกําหนด  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)    หนาที่ 85  ลําดับที่ 64 
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โครงการปรับปรุงถนนดินถมคันทาง  (สายรอบหมูบานคุมโคกใหญ)  บานหนอง
ออ  หมูที่ 1

จํานวน 307,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการถมดินคันทาง สายรอบหมูบาน  คุมโคกใหญ
บานหนองออ หมูที่ 1 รายละเอียดโครงการ  ถนนขนาดกวาง 4.00 เมตร
ระยะทางประมาณ  640 เมตร  ดินถมเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาตรดินถม
ไมนอยกวา  3,276.80  ลบ.ม.  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ป้าย   ตามแบบอบต.ดอนมันกําหนด 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 96  ลําดับที่ 3 

โครงการปรับปรุงฝายน้ําลน  คลองอีสานเขียว  บานดอนสั้น  หมูที่ 4 จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงฝายน้ําลน  ดําเนินการ ยกระดับสัน
ฝาย  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 11.00  เมตร  หนา  0.30  เมตร  หู
ชาง หัวทายกวางขางละ 0.50  เมตร  ยาว  7.00  เมตร หนา 0.30
 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 51.00 ตร.ม. ถมดินหูชางกวาง 5.00
 เมตร ยาว 30.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  ปริมาตรดินถม  10.50
  ลบ.ม.   
ตามแบบ อบต.ดอนมันกําหนด  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่ 108  ลําดับที่ 11 

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  (หนาบานนายสาคร โพธิจักร - ที่
นานางบุญมี  สิงหฉลาด)  บานคอกหมู  หมูที่ 10

จํานวน 131,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการวางทอครึ่งทอน ขนาด 0.40  เมตร  ยาว  173.00
  เมตร  และวางทอ คสล.   0.40x0.40x1.00  เมตร  จํานวน  7
ทอน  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย    
ตามแบบ อบต.ดอนมันกําหนด  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) หนาที่ 105  ลําดับที่ 21

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม-โรงสีชุมชน)  
บานหนองยาง  หมูที่ 6

จํานวน 184,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการวางทอครึ่งทอน ขนาด  0.40  เมตร  ยาว  255.00
  เมตร  และวางทอ คสล.ขนาด    0.40x0.40x1.00  เมตร  จํานวน  5
 ทอน  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
ตามแบบ อบต.ดอนมันกําหนด  เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่ 102 ลําดับที่ 12 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ " รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน " จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน เปนคาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการกิจกรรม เพื่อใหประชาชนและ
เยาวชนไดเห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการ
ปลูกและดูแลรักษาตนไมโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559      
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   หนาที่ 117  ลําดับที่ 5 

โครงการฝึกอบรมกลุมเกษตรกรเพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่ใชในการกิจกรรม 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  117  ลําดับที่ 4

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,306,000 บาท

งบกลาง รวม 9,306,000 บาท
งบกลาง รวม 9,306,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ ตาย   และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ
. 2533  ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง   โดยปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22
 มกราคม 2557  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81   ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง   
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  143  ลําดับที่ 3 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)   

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,850,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตในสวนของเงิน
เพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวนผู
สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอน
หลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีราย
ชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ เปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  144  ลําดับที่ 4 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการมากอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปียอนหลัง และ
ขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ย
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ  โดยดําเนิน
การจายเงินเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปนการดําเนิน
การตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  144  ลําดับที่ 5

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสแกผูป่วยเอดสที่
แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจนหรือถูกทอด
ทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วย
เอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12เดือน เปนการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  144  ลําดับที่  6ุ 

วันที่พิมพ : 2/10/2562  10:35:37 หนา : 63/64



สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาในกรณีจําเปน
หรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี  โดยนําไปใชจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  ขอ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12 มีนาคม 2545
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15
 กรกฎาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2559    
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  143  ลําดับที่ 1 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 93,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ในอัตรา ไมนอยกวา รอย
ละ   40     ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ   
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  143  ลําดับที่ 8

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 152,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (กบ
ท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ .ศ. 2500
 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ     ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําปี และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศใหและเงิน
อุดหนุนมารวมคํานวณ รอยละ  1 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 เปน
ไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)  หนาที่  143  ลําดับที่ 2
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