
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน
อําเภอ ประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,381,400 บาท
งบบุคลากร รวม 6,233,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน นายก อบต. / รองนายก อบต. ให้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  คน  

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน    ให้แก่
-  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  1 คน ในอัตราเดือน
ละ  11,220  บาท      จํานวน    12 เดือน รวมเป็นเงิน 134,640 บาท
-  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 คน  ในอัตรา
เดือนละ  9,180  บาท   จํานวน    12  เดือน รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
-  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 18 คน  ในอัตราเดือน
ละ  129,600  บาท     จํานวน   12  เดือน    รวมเป็นเงิน 1,555,200
  บาท
-  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน  ในอัตราเดือน
ละ  7,200  บาท         จํานวน    12  เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,662,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,307,010 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 8  อัตรา  ดังต่อไปนี
- นักบริหารงาน  อบต. (ปลัด  อบต.) จํานวน  1 อัตรา
- นักบริหารงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเงินเพิมสําหรับวุฒิที ก.พ. รับรอง และค่าครองชีพชัวคราว ให้
แก่พนักงานส่วนตําบล ตามมติ  ก.อบต.นม. และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่า
ตอบแทน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,033,370 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป   ตําแหน่งดังต่อไปนี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
-  พนักงานขับรถยนต์   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
-  นักการภารโรง  (พนักงานจ้างทัวไป)
-  แม่ครัว (พนักงานจ้างทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว , เงินค่าตอบแทนพิเศษ   ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป   ตําแหน่งดังต่อไปนี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- พนักงานขับรถยนต์   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
- นักการภารโรง  (พนักงานจ้างทัวไป)
- แม่ครัว (พนักงานจ้างทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 1,875,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  และจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล/ พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล, คณะผู้
บริหารและผู้มีสิทธิเบิก  

ค่าใช้สอย รวม 1,005,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเหมาทําการอย่างใดอย่างหนึง  ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัด
แปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึง และอยู่ในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น
- ค่าจ้างเหมาสูบนํา
- ค่าถ่ายเอกสาร
-  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ 
-  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการของ อบต. ทางสือต่างๆ  ค่า
วารสาร  
-  ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์มถ่ายรูป ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายพิมพ์เขียว ถ่าย
เอกสาร  
-  ค่าเอกสารทีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ    
-  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  และอืนๆ 
-  ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน)
-  ค่าเบียประกัน
-  ค่าติดตังโทรศัพท์   ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการติดตังโทรศัพท์
-  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ 
-  ค่าติดตังไฟฟ้า
-  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาบริการขนขยะ  
-  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็น

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  อันได้แก่ค่า
อาหาร  เครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย   และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่าย
ทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ทีไปนิเทศงาน   ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดู
งาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดย
ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วง
มา     
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
ตามหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน   เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืมต่าง ๆ  เครืองใช้ในการ
เลียงรับรองและค่าบริการอืน ๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียง
รับรองในการประชุมฯ 
   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิเบิก     
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ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังฯ  กรณีตําแหน่งว่างลง โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0890.4/ว 1932  ลง
วันที 16  มิถุนายน 2552  
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  สัมมนา  ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต. 
โครงการ “อบต.ดอนมันเคลือนที” และออกหน่วยร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “อบต.ดอนมันเคลือนที”  และออกหน่วย
ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย   ที มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที 5 มิถุนายน 2552     
โครงการ big cleaning day จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นทีใช้
ในการจัดโครงการดังกล่าว 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกียวกับการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ เช่น 
งานรัฐพิธี หรือวันสําคัญต่าง ๆ ของทางราชการ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหรือร่วมงานรัฐ
พิธีหรือวันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ 
โครงการตรวจสอบรางวัดเขตทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรางวัดเขตทีสาธารณประโยชน์    ตามโครงการ
ตรวจสอบรางวัดเขตทีสาธารณประโยชน์     
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล       
โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายครอบครัวอบอุ่น จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายครอบครัวอบอุ่น
โครงการพัฒนาเพิมศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของ
บุคลากร ได้แก่ คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนท้องถิน  พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน   เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม เครืองเขียนแบบพิมพ์และอืนๆ 
โครงการสรุปผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสรุปผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนมัน
โครงการอบรมความรู้สู่อาเซียน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมความรู้สู่อาเซียน
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม การปฏิบัติ
งาน  เพือเพิมพูน ความรู้แก่บุคลากร 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน   เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
-  กรณีเป็นการจ้างเหมาให้จ่ายทังค่าสิงของและค่าจ้างแรงงาน
- กรณีทีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมันดําเนินการเองให้จ่ายเฉพาะค่า
จ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอก  

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้ของใช้
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ แฟ้ม  หนังสือพิมพ์ นํา
ดืม  วารสาร  มู่ลี  ม่านปรับ แสง   แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง   ฯลฯ
   

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

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  สําหรับยานพาหนะขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  และ
อืน ๆ  

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

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์, หัวพิมพ์, ตลับผง
หมึกเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์, โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ และอาคารสถานทีในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการ และอาคารสถานทีในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าไปรษณีย์ 
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต   , ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์และจด
ทะเบียนโดเมน  
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งบลงทุน รวม 272,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,900 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการจัดซือชุดเครืองเสียงเคลือนที จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงพกพาเคลือนย้าย
จํานวน 1 เครือง ขนาดคุณลักษณะ ดังนี
 - ตู้ลําโพงขนาด 15 นิว
- ขยายในตัว 300 วัตต์
- ไมลลอย 2 ตวั
- มีถ่านชาตจ์ในตัว สํารองไฟได้
- สามารถเชือมต่อเล่นเพลงผ่าน USB, SD CARD ได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,900 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรัวรอบสํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน บ้าน
ลินฟ้า หมู่ที 9

จํานวน 250,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 1,987,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,346,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,346,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,132,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล   จํานวน 4อัตราดังต่อไปนี
-  ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
-  นักวิชาการการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
-  นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
 เพือเบิกจ่ายเงินเพิมสําหรับวุฒิที ก.พ. รับรอง และค่าครองชีพชัว
คราว ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามมติ  ก.อบต.นม. และหนังสือสังการที
เกียวข้อง  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่า
ตอบแทน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป     
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

งบดําเนินงาน รวม 641,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 239,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  และ
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 347,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างที
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 42,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการ
ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษี  
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- กรณีเป็นการจ้างเหมาให้จ่ายทังค่าสิงของและค่าแรงงาน
- กรณีทีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินการเองให้จ่ายเฉพาะค่าจ้าง
เหมาแรงงานจากบุคคลภายนอก
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ  ฯลฯ

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

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับผู้ปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย

จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  สําหรับผู้มาปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3795 ลงวัน
ที  17  พฤศจิกายน 2552  และหนังสือกระทรวงรักษาความสงบภายใน  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ   ต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2550 ลงวันที  21  มิถุนายน 2556  
โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เช่นค่า
อาหาร อาหารว่าง/เครืองดืม ,ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุประกอบการฝึก
อบรม หรือ รายจ่ายทีเกียวเนืองกับการจัดกิจกรรมโครงการ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเกียวกับการปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิม พระ
เกียรติและกิจกรรมเกียวกับการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1224 ลงวัน
ที 22 เมษายน 2552) 

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้เรือง
ภัยธรรมชาติ  การป้องกันเด็กจมนํา  และภัยพิบัติต่าง ๆ 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ไฟกระพริบ กระจกส่องทาง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,490,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,662,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,662,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,024,140 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน ให้
แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 4  อัตรา  ดังต่อไปนี 
- นักบริหารการศึกษา จํานวน  1 อัตรา เป็นเงิน 311,580 บาท
- ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 712,560 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเงินเพิมสําหรับวุฒิที ก.พ. รับรอง และค่าครองชีพชัวคราว ให้
แก่พนักงานส่วนตําบล ตามมติ  ก.อบต.นม. และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับค่า
ตอบแทน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 550,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป  ตามรายละเอียดดังนี    
-  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นเงิน 226,080
 บาท       
-  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้างทัวไป)  เป็นเงิน 324,000
 บาท 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   และพนักงานจ้างทัวไป   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี      
-  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา     (พนักงานจ้างตามภารกิจ)     
-  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  (พนักงานจ้างทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 452,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนมันและผู้มีสิทธิ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการ
ของ อบต. ทางสือต่างๆ ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์มถ่ายรูป  ค่าถ่ายแบบ
แปลน  ถ่ายพิมพ์เขียว  ถ่ายเอกสารและค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ทีจําเป็น
และเกียวข้อง  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  และค่าทีพักในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
โครงการต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ  
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี พ
.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืนๆ ในส่วนการศึกษา ฯ 

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป  แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีลักษณะคงทน
ถาวร  เช่น  แบบพิมพ์ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ แฟ้ม  หนังสือ
พิมพ์ นําดืม  วารสาร  มู่ลี  ม่านปรับ แสง   แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่าง   ฯลฯ

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ   เช่น  ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้     ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  หิน  ฯลฯ  

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น  หมึกเครืองปริน  แผ่นซี
ดี  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนมัน   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนมัน  
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งบลงทุน รวม 375,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
รายการจัดซือเครืองปรับอากาศ  จํานวน  4  เครือง จํานวน 129,600 บาท
เครืองปรับอากาศแบบตังพืนหรือแขวน  ขนาด 24,000  บีทียู  (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (ฉบับเดือน  มีนาคม  2560) 
รายการจัดซือตู้เก็บเอกสาร  จํานวน  2  หลัง จํานวน 8,000 บาท

ตู้เอกสารสูงบนโล่งล่างปิด  จัดซือตามราคาตลาด 
รายการจัดซือพัดลมติดผนัง  จํานวน  3  เครือง จํานวน 3,600 บาท
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า  16  นิว  ปรับแรงลมได้  3 ระดับ  จัดซือตาม
ราคาตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการจัดซือเครืองปรินเตอร์  จํานวน 1 เครือง จํานวน 4,300 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ
 าปี พ.ศ. 2560
ณ วันที 21 เมษายน 2560
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 230,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมลานอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูก
ประดู่

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมลานอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กลูกประดู่  รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.ดอนมัน กําหนด  
รายการก่อสร้างห้องนํา-ห้องส้วม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํา-ห้องส้วม  (สําหรับครู)  จํานวน  1  หลัง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
รายการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 90,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  ปรับปรุงอาคาร
เรียน  ทาสีอาคาร ทํารัว  เปลียนหน้าต่าง   ทํามุ้งลวด เหล็กดัด เป็นต้น 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,413,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,745,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 686,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างประกอบอาหาร
กลางวัน)

จํานวน 509,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนมัน  ตังไว้  509,600.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบ
อาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  245  วัน ๆ ละ  20
  บาท  เด็กเล็ก  104  คน  (ยอดเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2560)  
โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) จํานวน 176,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน  สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนมัน  ตังไว้  176,800.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือการ
เรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก  อัตราคน
ละ  1,700.-  บาท  เด็กเล็ก  104  คน  (ยอดเด็ก  ณ  วันที  10
  มิถุนายน  2560)  

ค่าวัสดุ รวม 1,059,300 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,059,300 บาท
-  รายการอาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนมัน     ตังไว้  211,452.80.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารเสริม (นม) จํานวน  260  วัน  (ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ  วันที 10
  มิถุนายน 2560  จํานวน  104  คนๆละ  7.82  บาท  (7.82  บาท เป็น
ราคาขายปีงบประมาณ 2560)    
-  รายการอาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนมัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)    ตังไว้  847,847.20.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) จํานวน  260  วัน  (ตามข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน 2560  จํานวน  417  คนๆละ  7.82  บาท  (7.82
  บาท เป็นราคาขายปีงบประมาณ 2560)    

งบเงินอุดหนุน รวม 1,668,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,668,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,668,000 บาท
รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  สําหรับโรงเรียน ในเขต องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนมัน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.)  ตังไว้  1,668,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสําหรับโรงเรียน ใน
อัตรา  20  บาท/คน/วัน  จํานวน 200  วัน  

วันทีพิมพ์ : 29/9/2560  10:22:49 หน้า : 12/22



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว วัตถุประสงค์โครงการเพือเผยแพร่ความรู้เกียวกับ
ความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางป้องกันโรคแก่ประชาชน
และลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เลียง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าจัดป้าย ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ายาคุมกําเนิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและประหยัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2542 โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ ว 01994 ลงวันที  24
 กุมภาพันธ์ 2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที ,ท 0810.5/729  ลงวันที  31  มีนาคม 2560
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิง 
การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ  การทิง  การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดซือวัสดวิทยาศาสตร์เช่น น้ํายาเคมีกําจัดยุง ทรายกําจัด
ลูกน้ํา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,
ชุดตรวจโรคไข้หวัดนก, น้ํายาฆ่าเชือโรคไข้หวัดนก ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ และสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจําปี 
2561

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์  และ
สัปดาห์วันผู้สูงอายุตําบลดอนมัน  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย เช่น  ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว  อัคคีภัย และไฟป่า  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667  ลงวัน
ที 12 มีนาคม  2545    หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว
 3215  ลงวันที 6 มิถุนายน  2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515  ลงวัน
ที 11  สิงหาคม  2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 526  ลงวันที 8  มีนาคม  2560  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684  ลงวัน
ที 8  กุมภาพันธ์  2560  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,504,520 บาท
งบบุคลากร รวม 937,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 937,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 458,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน  ให้
แก่พนักงานส่วนตําบล   จํานวน   2   อัตรา   ดังต่อไปนี
-  ผู้อํานวยการกองช่าง   จํานวน 1 อัตรา
-  นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองช่าง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 372,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป   ตามมติ  ก.อบต.นม. และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
-  ผู้ช่วยนายช่างโยธา      (พนักงานจ้างตามภารกิจ)         
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)         
-  คนงานทัวไป (พนักงานจ้างทัวไป)         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป   ตามมติ  ก.อบต.นม. และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง
-  ผู้ช่วยนายช่างโยธา      (พนักงานจ้างตามภารกิจ)         
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)         
-  คนงานทัวไป (พนักงานจ้างทัวไป)                
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งบดําเนินงาน รวม 537,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 237,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาและผู้ควบคุมงาน  และเพือจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฎิบัต
◌ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  และจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล/ พนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาให้แก่บุตรพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก  
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเหมาทําการอย่างใดอย่างหนึง  ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัด
แปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึง และอยู่ในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น   ค่าจ้างเหมาสูบนํา   ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์มถ่าย
รูป ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายพิมพ์เขียว ถ่ายเอกสาร  และ  ค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ ทีจําเป็น  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
เบิก     
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  สัมมนา  ของ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีเสียหาย  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์   เครืองพิมพ์ ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้างทรัพย์สินทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ  ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป  แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิงของทีลักษณะคงทน
ถาวร  เช่น  แบบพิมพ์ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ แฟ้ม  หนังสือ
พิมพ์ นําดืม  วารสาร  มู่ลี  ม่านปรับ แสง   แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่าง   ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  หลอดไฟ  ฯลฯ    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ   เช่น  ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้     ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ทราย  หิน  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นดิสก์   หัวพิมพ์    ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์   โปรแกรม    และอืนๆ    
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  เช่น หินเจียเล็ก ขนาด 4 นิว ชุด
ประแจบล็อก บันไดพับ ประแจเลือนใหญ่ ครีมล็อค ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 29,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,800 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
รายการจัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จํานวน 6,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิว ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า  1,700 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า  4,000 รอบต่อนาที ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร ขนาดที
กําหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบเลือยขันตํา   จํานวน  1 ตัว
รายการจัดซือสว่านไฟฟ้าแบบมือถือ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า   ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า  800 วัตต์  มีโหมดการทํางานสามระบบเจาะธรรมดา เจาะคอนกรีต
และสกัด   จํานวน  1 ตัว

ครุภัณฑ์สํารวจ
เครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดเครืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ สามารถวัดระยะโดยไม่
ต้องใช้เป้าไม่น้อยกว่า 80 เมตร เหมาะสําหรับงานภายในทีต้องการความ
ละเอียดสูงมีค่าความคลาดเคลือนไม่เกิน 2.00 มม.มีฟังก์ชันการทํางาน
หลากหลายโปรแกรม เช่น การคํานวณพืนที ปริมาตร วัดความสูง เป็น
ต้น  จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,900 บาท
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
ขนาดกระดาษ A3 คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเพือสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน และ ข้อ
บัญญัติต่าง ๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม  แผนพัฒนาตําบล แผน
ชุมชน และข้อบัญญัติตําบล  การจัดเวทีประชาคม  รวมทังการจัดทํารูป
เล่มแผนพัฒนาตําบล แผนชุมชนและข้อบัญญัติต่าง ๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2550 ลงวัน
ที  21  มิถุนายน 2556 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลือนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลือนเรียน
รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2550 ลงวันที  21  มิถุนายน 2556

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจัดการแข่งขันกีฬา 
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์  อําเภอ
ประทาย

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจัดการแข่งขันกีฬา  
โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการร่วมงานกาชาดประจําปี  ของดีอําเภอประทาย  และงานบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ ประจําปี  พ.ศ. 2561

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานกาชาดประจําปี  ของดีอําเภอ
ประทาย  และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่  ประจําปี  2561
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,128,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,128,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,128,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบ้านนางหวอย มูลติปฐม-ทีนา
นายด้วง กลางสวัสดิ) บ้านช่องแมว  หมู่ที 2

จํานวน 264,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00     เมตร  ยาว 122.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า   488   ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริมต้น
แยกถนนลาดยางบ้านนางหวอย มูลติปฐม สินสุดสามแยกทีบ้านนาย
เก้า นกโพธิ ลงไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพืนที พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดรายการตามแบบแปลนที อบต.ดอนมันกําหนด)
(ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 8 หน้า93)
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกปู่ตา-ถนนท้ายหมู่บ้าน) 
บ้านหนองอ้อ  หมู่ที 1

จํานวน 322,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  600   ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริมต้นบ้านนาย
มานพ  บุไธสง  ถึงหน้าบ้านนายสนอง  ด่านนา  สินสุดระยะ
ทาง  120 เมตร วางท่อระบายนํา คสล.ขนาด ? 0.30 ม
.จํานวน 7 ท่อน วาง 1 จุด อุดยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย     (รายละเอียดรายการตาม
แบบแปลนที อบต.ดอนมันกําหนด) (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ข้อ 1 หน้า92)
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางพิกุล-บ้านนางเพ็ญนี)  
บ้านปลักแรต  หมู่ที 3

จํานวน 158,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  2.50     เมตร  ยาว 116 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า    290  ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริมต้น
บ้านนางพิกุล  เสนอกลาง สินสุดบ้านนายจิระศักดิ สียางนอก  พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย    (รายละเอียดรายการตาม
แบบแปลนที อบต.ดอนมันกําหนด)  (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564ข้อ 20 หน้า 96)
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหน้าบ้านพักครู-บ้านนายอุเทน 
เพ็ขรภูวงษ์)  บ้านปลักแรต  หมู่ที 3

จํานวน 89,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00     เมตร  ยาว 42 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 168   ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริมต้นบ้านนาย
อุเทน เพชรภูวงษ์ สินสุดทีบ้านพักครู   (รายละเอียดรายการตามแบบ
แปลนที อบต.ดอนมันกําหนด)  (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ข้อ 22 หน้า96)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (โครงการสายบ้านนางเปรมวดี  
ต้นไธสง-คลองอีสานเขียว หมู่ที 4) บ้านดอนสัน หมู่ที 4

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 55  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  220 ตารางเมตร  จุดเริมต้นทีดินบ้านนาง
อัมพร เทียมหนองจอก สินสุดทีคลองอีสานเขียว ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ดอนมันกําหนด)  (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ข้อ 28 หน้า 97)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยบ้านนายสมศักดิ  ธรรมโส) 
บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที 7

จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  3 เมตร  ยาว 62  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  186  ตารางเมตร  จุดเริมต้นแยกถนนลาดยางบ้าน
นายสนัน บันดาศักดิ  สินสุด บ้านนายสมศักดิ ธรรมโส (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ดอนมันกําหนด)  (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ข้อ 44 หน้า 100)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ทางเข้าบ้านหนองยาง) บ้าน
หนองยาง  หมู่ที 6

จํานวน 131,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  4.50 เมตร  ยาว 68  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  306  ตารางเมตร  จุดเริมต้นแยกถนนลาดยางบ้าน
นางหัน  กรวยสวัสดิ  สินสุด บ้านนายถิน กรวยสวัสดิ ไม่มีไหล่ทาง  พร้อม
ทํารางระบายนําตัดผ่านรอยต่อถนน ขนาด
กว้าง 0.10 เมตร  ยาว 4.50 เมตร ลึก 0.15 เมตร  พร้อมฝาปิด  และติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ดอนมันกําหนด) (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ข้อ 38 หน้า 99)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบ้านนางอนงค์  ทุมนานอก) 
บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที 7

จํานวน 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  2.50 เมตร  ยาว 48  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  120  ตารางเมตร  จุดเริมต้นนายสุเทพ ชินภาษ สิน
สุด บ้านนางอนงค์  ทุมนานอก  ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ดอนมันกําหนด) (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ข้อ 41 หน้า 100)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบ้านนายพงษ์เทพ ขาว
หนอง - บ้านโนนเขวา) บ้านคอกหมู  หมู่ที  10

จํานวน 151,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32  เมตร หนา 0.15
 เมตร ช่วงที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 30  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  278  ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกตามสภาพพืนที  จุดเริมต้นถนนคอนกรีตเดิมบ้านนายชาลี  จันทิ
ชัย สินสุดระยะทางยาวรวม 62 เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ     จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน
กําหนด) (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 53 หน้า102)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านหนองยาง 
หมู่ที 6

จํานวน 182,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.50 เมตร  ยาว 97  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  339.50  ตารางเมตร  จุดเริมต้นทีดินบ้านนาง
กุ่ม  มูลติปฐม สินสุดทีระยะทางยาว 97 เมตรไปหนองช่องแมว ไม่มีไหล่
ทาง  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ดอนมันกําหนด)
(ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 37 หน้า 99)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายดํารง - ศาลา
ประชาคม) บ้านดอนใหญ่  หมู่ที  8

จํานวน 336,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 156  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 624  ตารางเมตร  ลงไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพืนทีจุดเริมต้นศาลาประชาคมหมู่บ้าน สินสุดบ้านนายดํารง นวล
ฉวี  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ     จํานวน 1 ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมันกําหนด) (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 ข้อ 47 หน้า101)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมพาน ชัยจันดา - 
บ้านนายพรมมา  ดงสา) บ้านลินฟ้า  หมู่ที  9

จํานวน 165,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตรยาว 80  เมตร หนา 0.15
 เมตร ช่วงที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 6  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  310  ตารางเมตร  ไม่มีไหล่
ทาง จุดเริมต้นบ้านนายธนูพิษ  ชัยลินฟ้า สินสุดบ้านนายอารีย์  จูมเกษ
  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ     จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ดอนมันกําหนด) (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ข้อ 50 หน้า102)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสุดใจ มโนรมย์ 
-ถนนดํา) บ้านโนนเขวา  หมู่ที 5

จํานวน 188,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 117  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  351 ตารางเมตร  จุดเริมต้นแยกถนนลาดยางสาย
โนนเขวา- โนนอุดม  สินสุด คอนกรีตเดิมข้างวัด บ้านนายสุด
ใจ มโนรมย์ ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน
กําหนด)  (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 30 หน้า 98)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนปลักแรต-บ้าน
นางคําตา เสนอกลาง) บ้านดอนสัน หมู่ที 4

จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 80  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  240 ตารางเมตร  จุดเริมต้นแยกถนนหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปลักแรต สินสุดทีบ้านนางคํา
ตา เสนอกลาง ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน
กําหนด)  (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 27 หน้า 97)
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายโนนหัวหล่อน-หนอง
จระเข้) บ้านลินฟ้า  หมู่ที  9

จํานวน 159,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว  800  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240  ลูกบาศก์เมตร เสริมวางท่อระบาย
นํา คสล.-ขนาด ? 0.40 เมตร จํานวน 3 ท่อน 1 จุด จุดเริมต้นโนนหัว
ล่อนทีนานายสรพงษ์  จูมเกษ  สินสุด ระยะทางยาว   800   เมตร ทางไป
ลําสะแทดหนองเลิงบ่อ วางท่อระบายนําเสริมท่อเดิม ขนาด ? 0.40
 เมตร จํานวน 3 ท่อน 1 จุดอุดยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์เกรดเกลีย
ปรับแต่งถนนให้เรียบร้อย พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ     จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน
กําหนด) (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 40 หน้า111)
โครงการก่อสร้างรัวรอบบ่อกลบขยะ  บ้านโนนเขวา  หมู่ที  5 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ ก่อสร้างรัวลวดหนามและตาข่ายลวดเหล็กรอบ
บ่อขยะ บริเวณก่อสร้างทีสาธารณะป่าช้าบ้านคอก
หมู  ขนาด  สูง 2.00 เมตร ความยาวรอบบ่อสีด้าน
รวม   350    เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์ โครงการ     จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต
.ดอนมันกําหนด) (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ข้อ 5 หน้า190)
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสีแยกย่าโม - บ้าน
นายสุรชัย  มโนรมย์) บ้านคอกหมู  หมู่ที  10

จํานวน 163,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 90  เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  405  ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง วางท่อระบาย
นํา คสล.ขนาด ? 0.30 เมตร จํานวน 6 ท่อน วาง 1 จุด อุดยาแนวรอยต่อ
ท่อด้วยปูนซีเมนต์จุดเริมต้นสีแยกอนุสาวรีย์ย่าโม  สินสุดบ้านนาย
พิมล  นิลแก้ว  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ     จํานวน 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมันกําหนด) (ปรากฏตาม
แผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 55 หน้า103)
โครงการวางท่อระบายนํา คสล.   (สีแยกบ้านนายแหลม โพตะโก หน้าบ้าน
นางคํามูล หารโงน สินสุดทีดินนายบุญดี จันทรพรหม) บ้านโนนเขวา  หมู่ที 
5

จํานวน 106,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบผ่าครึง
ท่อนขนาด ? 0.40 เมตร ยาว 130 เมตร  วางท่อระบายนํา คสล
.ขนาด ? 0.30 เมตร จํานวน 33 เมตร พร้อมเทพืนดาดคอนกรีตรวม
ระยะทางยาว 163 เมตร อุดยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ให้เรียบ
ร้อย พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล
. ขนาด 0.60*0.60 ลึก 0.60 เมตร จํานวน 2 บ่อ จุดเริมต้น สีแยกบ้าน
นายแหลม โพตะโก หน้าบ้านนางคํามูล หารโงน สินสุดทีดินนายบุญ
ดี จันทรพรหม พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน
กําหนด)  (ปรากฏตามแผนสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 5 หน้า126)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ " รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน " จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน  เพือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา  85 พรรษา  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0801.2/ว1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,180,000 บาท
งบกลาง รวม 9,180,000 บาท
งบกลาง รวม 9,180,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้แก่ผู้มีสิทธิเบิก
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน  โดยคํานวณร้อยละห้าของ
รายได้ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,680,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพ  ผู้สูงอายุ ในพืนทีตําบลดอนมัน
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,840,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพ  ผู้พิการ ในพืนทีตําบลดอนมัน
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพ  ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในพืนทีตําบลดอนมัน
สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือความจําเป็นทีเกิดขึนเพือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพืนทีของ  อบต. ดอนมัน  เป็นส่วนรวมเท่านัน ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667  ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ ว4072 ลงวันที 15  กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน  2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 93,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   
จํานวน  90,000   บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (ตังจ่ายร้อยละ 40)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561   
โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ  1  จากประมาณการรายรับ
ไม่รวมเงินอุดหนุน ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน  
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