
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ
อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 53,630,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,437,680 บาท
งบบุคลากร รวม 6,587,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,987,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ฯ พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยตังจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ฯ พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหาร    ส่วนตําบล ฯ พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 87,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหาร ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ฯ พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหาร ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก ฯ
  พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,600,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,546,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 8 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของปลัด อบต.จํานวน 12 เดือน เป็น
ไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว.28 ลง
วันที 16  กุมภาพันธ์  2548

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารและอํานวยการท้อง
ถิน จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่ง ปลัด อบต.,รองปลัด อบต.,หัวหน้าสํานัก
ปลัด เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน(ฉบับที 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 732,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  6  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างทัว
ไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 6  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 2,793,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 195,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 150,000 บาท เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไป
เกียวกับหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558
       - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนทีปรึกษาหรือคณะกรรมการในการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและสอบคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟหรือด้านอืนๆที
เกียวข้อง เป็นเงิน   25,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จํานวน 20,000
  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วน จําเป็นนอกเวลา
ราชการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2409  ลงวันที 17  พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  
พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 1,430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ เจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและ
งานอืนๆทีได้รับมอบหมาย จํานวน 1ราย เดือนละ 9,000 บาท 12
 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22 มีนาคม  2560

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านผลิตพิมพ์และตรวจสอบเอกสาร จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่เจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านผลิตพิมพ์และตรวจ
สอบเอกสาร และงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย จํานวน 1ราย เดือน
ละ 9,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22 มีนาคม 2560
ค่าจ้างเหมาบริการติดตัง และจัดวางระบบโทรศัพท์ ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมะไฟ

จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตัง และจัดวางระบบโทรศัพท์ภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ หรือรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะรายจ่าย
นี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม  2560  
ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สําหรับงานกิจการสภาหรือ
กิจกรรม อืนๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22  มีนาคม  2560
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 119,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่า ประปา  ค่าซักฟอก  ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที  22  มีนาคม  2560
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟ

จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รักษาความปลอดภัยในสถานที
ราชการ และงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย จํานวน 1 ราย เดือน
ละ 9,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22  มีนาคม  2560
ค่าเบียประกันภัยรถยนต์ จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันภัยรถยนต์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟ เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 2633 ลงวันที 14  สิงหาคม 2552
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตังไว้ 20,000 บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการเลียงรับรอง  รวมทังค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึง
จําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที
มานิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นไปตามหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือการประชุมคณะกรรมการ
ทีจัดตังตามกฏหมายตังไว้  20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืมต่างๆ  เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ ซึง
จําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรองในการประชุม ฯลฯเป็นไปตามหนังสือ
สังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381ลงวันที 28
  กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงาน/กิจกรรมรัฐพิธีทีเกียวเนืองกับองค์พระมหา
กษัตริย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพือเป็นการถวายราชสักการะ สํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการปฏิบัติ
ตามแบบแผน จารีตประเพณีอันดีงาม  และประชาสัมพันธ์ในการเชิญ
ชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนทีมาร่วมงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่างๆ เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานทีเกียวข้องจัดขึน และสัง
ให้ อบต.ดงมะไฟเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0803/ว 735ลงวันที 16 มีนาคม 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านระดับต่างๆเพือทําแผนและ
ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตําบลดงมะไฟประจําปีงบ
ประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล  เช่น  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่างและเครืองดืม  หรือรายจ่ายอืนใน
การประชุมหรืออบรมให้ความรู้หรือการรับฟังความคิดเห็น สํารวจความ
ต้องการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทีเข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
นี เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856ลง
วันที 12 มีนาคม 2553ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 ยุทธฯ 5 แผน
งานบริหารงานทัวไป ข้อ 2 หน้า 91
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาธิปไตย ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าเตรียมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564 ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทัวไป ข้อ 5(5.1) หน้า 88
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวันท้องถินไทย จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ฯลฯ เพือรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
จัดตังสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกขึนทีตําบลท่าฉลอม  เมือวันที 18
 มีนาคม 2448  ซึงนับเป็นการถือกําเนิดการปกครองส่วนท้องถินครังแรก
ในประเทศไทย และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมือวันที 22 มิถุนายน 2553
 กําหนดให้วันที 18  มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถินไทย” เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พ.ศ
. 2559     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบียเลียงค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรณีครบวาระการดํารงตําแหน่งประจําปี 2562

จํานวน 400,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดเตรียมการและการจัดการเลือกตังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ ได้แก่ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องกับการเลือกตัง เป็นไปตาม
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2561ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธฯ 5 แผน
งานบริหารงานทัวไป ข้อ5 หน้า 88  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องใน
โครงการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทัว
ไป ข้อ 3 หน้า 91 
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
เหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องใน
โครงการนี  นี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทัว
ไป ข้อ 3  หน้า 91

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานหรือค่าจ้างแรง
งานของบุคคลภายนอก  เช่น ค่าซ่อมแซมเครืองคอมพิวเตอร์,เครืองถ่าย
เอกสาร รถยนต์ เครืองพ่นหมอกควัน ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752  
ลงวันที 6 สิงหาคม  2556
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ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
  เป๊ก  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีจากการซือหรือจ้างพิมพ์  นําดืม เก้าอีพลาสติก
และอืนๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า  ไมโครโฟน ลําโพง และอืนๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ งานบ้าน งานครัว วัสดุทีใช้ทําความสะอาด และ
อุปกรณ์อืนๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วนํา  ผ้าปูโต๊ะ นํายาทํา
ความสะอาดพืน และอืนๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี  อิฐ กระเบือง  ปูน
ซีเมนต์ ทราย  อ่างล้างมือ  ท่อนํา  ฯลฯ  หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องกับ
หมวดรายจ่ายนีและอืนๆ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น   สายพ่วงแบตเตอร์
รี   ประแจปากตาย  แบตเตอรี  ยางนอก ยางใน นํามันเบรก ไขควง น็อต
 และสกรู และอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า และรถอืนๆเพือใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ  เช่น นํามันเบนซิน  นํามัน
ดีเซล  นํามันจาระบี  นํามันเครือง และวัสดุเชือเพลิงอืนๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ไม้อัด กระดาษ
โปสเตอร์  ฟิล์ม พู่กัน และอืนๆ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ ผงหมึก แป้นพิมพ์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ เมาส์ หัวพิมพ์ และอืนๆทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ หรืออืนๆทีเข้าประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 461,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสํานักงานทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16กรกฎาคม 2556

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการอืนๆ ฯลฯเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16กรกฎาคม 2556

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที 16กรกฎาคม 2556

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนเกียวกับการใช้บริการอืนๆ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16
กรกฎาคม 2556

งบลงทุน รวม 56,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก จํานวน 1 ตู้ จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 4 ลินชัก โดยมีหูลินชัก คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)ทังนีจัดซือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มกราคม พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที5  แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที  2  หน้า 100 
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กแบบ2 บานโดยมีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชันปรับ
ระดับ 3 ชิน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)ทังนี
จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มกราคม พ.ศ
.2561 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที5  แผน
งานบริหารงานทัวไป ลําดับที  2  หน้า 100
ตู้เหล็กแบบกระจก จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กแบบกระจกขนาด
กว้าง75 เซนติเมตร ยาว 200  เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร  ทังนีไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์(e-market)ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที5 แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที  2  หน้า 100
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พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา จํานวน 4 ตัว จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม  ขนาด 24  นิว 3 ขา จํานวน 4
 ตัว ราคาตัวละ 2,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี  ตัวโครงทํา
ด้วยเหล็กอย่างดี ไม่เป็นสนิม ใบพัด ขนาด 24 นิว ใบพัดอลูมีเนียม ไม่
เป็นสนิม
 มีขาตังเหล็ก 3 ขา ปุ่มกดปรับแรงลมได้ 3 ระดับ- มีปุ่ม ดึง-กด ปรับ
ส่าย ซ้าย-ขวาทังนีไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ดําเนินการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน บริหารงานทัวไป ลําดับที  3
  หน้า 101  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ( 18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150  แผ่น
สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom (ตังตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561) ปรากฏในแผนสีปี  พ.ศ. 2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 5  แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับที  1 หน้า 100

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink  Tank  Printer)โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink  Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10หน้าต่อนาที(ppm)หรือ 4.5
 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1  ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,LegalและCustom 
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม  2561  ปรากฏในแผนสี
ปี  พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5  แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับ
ที  1 หน้า 100

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีลักษณะเป็นการซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,487,240 บาท
งบบุคลากร รวม 2,352,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,352,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,955,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 6 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ อํานวยการท้องถิน ตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองคลัง จํานวน 1 อัตราเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 110,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)
แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2558
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 2409ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิเบิกได้ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน   พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านการเงิน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และงานอืนๆทีได้
รับมอบหมาย จํานวน 1 ราย เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน  108,000 บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22  มีนาคม  2560
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้  และงาน
อืนๆทีได้รับมอบหมาย จํานวน 1 ราย เดือน
ละ 9,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาทเป็นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22 มีนาคม  2560
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานทัวไปกองคลัง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่คนงานทัวไปกองคลัง และงานอืนๆทีได้รับ
มอบหมาย จํานวน 1ราย เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน  108,000 บาทตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม  2560
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่า ประปาและโทรศัพท์  ค่าซัก
ฟอก  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที  22  มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 6,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็นต้อง
จ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน  ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นไปตามหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381ลงวันที 28  กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 420,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้าง
เจ้าหน้าที ค่าวัสดุและค่าดําเนินการอืนทีจําเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พ.ศ. 2559
 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานบริหาร
งานทัวไป ข้อ 4 หน้า 88

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะต่างๆเก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ธงชาติ สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืม เก้าอีพลาสติกและอืน ๆ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืองานบ้านงานครัวสิงของเครืองใช้ต่างๆ แปรง ไม้
กวาด ถ้วยชาม ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายไม้อัด กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กัน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูลฯลฯ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16
กรกฎาคม 2556

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าใช้จ่ายค่าเช่าคู่สายอินเตอร์เน็ต และค่าสือ
สารอืน ๆเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16กรกฎาคม 2556

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,030,740 บาท
งบบุคลากร รวม 439,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 439,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 277,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา 

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:11:25 หน้า : 11/44



งบดําเนินงาน รวม 586,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 220,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ จํานวน  20,000 บาท ตังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีของพนักงานส่วนท้องถิน ปี พ.ศ
.2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบียเลียงในการปฏิบัติงานของ อป
พร.  จํานวน  200,000  บาท  ตังตามระเบียบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที 0808.2/ว 3785  ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552
 และทีแก้ไขเพิมเติม ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ลําดับที  9 หน้า 90

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล  ทีมีสิทธิเบิกได้ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 25
  พฤษภาคม 2550และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17  พฤศจิกายน 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 356,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุก
เฉิน(กู้ชีพ) ทีมิได้เป็นพนักงานส่วนท้องถิน ทีได้รับคําสังจากผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ปฏิบัติหน้าทีในการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0891.3/ว 2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553 และแนวทางหนังสือ ด่วน
ทีสุด ที มท. 0891.3/658 ลงวัน
ที 25 มกราคม 2553 ข้อ 3จํานวน 2 ราย เดือน
ละ9,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าติดตังไฟฟ้า  ประปาและ
โทรศัพท์  ค่าซักฟอก  ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22  มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ ในเขตตําบลดงมะไฟ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในช่วงเทศกาล งานประเพณีและงาน
อืนๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 2516 ลงวันที  29  พฤศจิกายน 2556ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ลําดับ
ที  6 หน้า 90
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม(ทบทวน) อปพร.ตําบลดงมะไฟ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ อปพร.ในการป้องกันสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในการดําเนินการ
โครงการ ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  5 แผนงาน
รักษาความสงบภายใน ข้อ 4 หน้า  89
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพือเตรียม
ความพร้อมในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360  ลงวันที 2  พฤศจิกายน 2558ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  5  แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน ข้อ 3  หน้า89
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่า
เบียเลียงค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2555และทีแก้ไขเพิมเติม

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําร้อน-เย็น จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน – เย็น  จํานวน  1  เครือง ราคา
เครือง  5,000  บาท  สําหรับ เจ้าหน้าทีปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยและอปพร.ใน
การเข้าเวรปฏิบัติหน้าทีกู้ชีพฉุกเฉินและไว้บริการประชาชน ทังนีไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561  จึงขออนุมัติซือในราคาท้องตลาด ปรากฏใน
แผนสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมฉบับที  2 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน ลําดับที  3  หน้า 32) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,176,060 บาท
งบบุคลากร รวม 902,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 674,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของ อํานวยการท้องถิน ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองการศึกษาฯจํานวน 1อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 161,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 271,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 101,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 30,000
 บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล  เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จํานวน 30,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วน จําเป็นนอกเวลา
ราชการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม    

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่า ประปาและโทรศัพท์  ค่าซัก
ฟอก  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที  22  มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองและค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที
มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษา ดูงาน และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นไปตามหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381ลงวันที 28  กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 และทีแก้ไขเพิมเติม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานหรือค่าจ้างแรง
งานของบุคคลภายนอก เช่น ค่าซ่อมแซมเครืองคอมพิวเตอร์,เครืองถ่าย
เอกสาร รถยนต์ เครืองพ่นหมอกควัน ตู้ โต๊ะครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผ้าประดับธงชาติ นําดืม ม่าน
ปรับแสง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ฯลฯ หรือรายจ่ายอืนทีเกียว
ข้องให้กับกองการศึกษาฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับกองการศึกษาฯ
ได้แก่ วัสดุทีใช้ทําความสะอาดและอุปกรณ์อืนๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถู
พืน นํายาทําความสะอาด ถ้วย ชาม แก้วนํา ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัว ถังขยะ ผ้า
หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ไม้อัด กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย เป็นต้นฯลฯเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูลตลับ ผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แบบซีดีรอม และอืนๆ
ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 2,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ( 18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)   คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างน้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตังตามเกณฑ์ราคาราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ประจําปี 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  5  แผนงานการศึกษา  ข้อ 3  หน้า  104 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,322,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,828,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,828,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,047,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่งครู,ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวัน
ที 21  มิถุนายน 2561

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ(ค.ศ.2) ของพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง ครู ค.ศ.2  จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875  ลงวัน
ที 21  มิถุนายน 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 661,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว
ไป  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน  5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดนีสําหรับพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลแด็ก จํานวน 5 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,921,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับการประเมิน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 90,000
 บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จํานวน 10,000  บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่งครู,ครูผู้ดูแลเด็กผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,016,840 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่า ประปาและโทรศัพท์  ค่าซัก
ฟอก  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที  22  มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างตําแหน่งครู,ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก เช่น ค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียนค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555และทีแก้ไขเพิมเติม
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 956,840 บาท
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   637,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  130  คนๆละ 20 บาทจํานวน 245 วันตังจ่ายจากแผนการ
รับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา 2561ทังนีจะเบิกจ่าย
ได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 209,100  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์และ
เครืองเล่นพัฒนาการเด็กสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทีมี
อายุ 2-5 ปี จํานวน  123  คนๆละ 1,700 บาทตังจ่ายจากยอดเด็กเล็ก ณ
 วันที 10  มิถุนายน 2561 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรร งบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินเป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561
3.ค่าหนังสือเรียน   จํานวน   19,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กเล็กทีมีอายุ 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 98 คนๆละ 200 บาทต่อปีตังจ่ายจากแผนการรับเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา 2561 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้
รับการจัดสรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน   จํานวน   19,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กเล็กทีมีอายุ 3-5 ปีในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 98 คนๆละ 200 บาทต่อปีตังจ่ายจากแผนการรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา 2561 ทังนีจะเบิกจ่าย
ได้ต่อเมือได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561
5.ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน   29,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนให้กับเด็กเล็กทีมีอายุ 3-5 ปีในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 98 คนๆละ 300 บาทต่อปีตังจ่ายจากแผนการรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา 2561 ทังนีจะเบิกจ่าย
ได้ต่อเมือได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน   42,140  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กเล็กทีมีอายุ 3-5 ปีในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 98 คนๆละ 430 บาทต่อปีตังจ่ายจากแผนการรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา 2561ทังนีจะเบิกจ่ายได้
ต่อเมือได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานหรือค่าจ้างแรง
งานของบุคคลภายนอก  เช่น ค่าซ่อมแซมเครือง
คอมพิวเตอร์, ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที 20
 มิถุนายน  2559
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ค่าวัสดุ รวม 1,760,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น เหล็กดัด มุ้งลวด กระดาษ ปากกา ดินสอ พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระพุทธรูปม่านปรับแสง (ต่อผืน) มู่ลี ผ้าม่านหน้าต่างๆฯลฯหรือ
รายจ่ายอืนทีเกียวข้องเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้าสวิตซ์
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ลําโพง หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องเป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ วัสดุทีใช้ทําความสะอาด
และอุปกรณ์อืนๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน นํายาทําความ
สะอาด ถ้วย ชาม แก้วนํา ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัว ถังขยะ หรือรายจ่ายอืนที
เกียวข้องเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,580,800 บาท
1.วัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 270,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวนเด็กเล็ก 130 คนๆละ 8 บาท จํานวน 260 วัน ตังจ่ายจากแผน
การรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีการศึกษา 2561ทังนีจะเบิก
จ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
2.วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จํานวน 1,310,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขต
ตําบลดงมะไฟ จํานวน 6 แห่ง จํานวนนักเรียน 630 คนๆละ 8
 บาท จํานวน 260 วันตังจ่ายจากยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10
 มิถุนายน 2561 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินเป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เช่น ไม้ สี แปรงทาสี อิฐ กระเบือง ปูนซีเมนต์ ทรายอ่างล้างมือ ท่อนํา ราว
พาดผ้าหรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ไม้อัด กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย เป็นต้นเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับ ผง
หมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แบบซีดีรอม และอืนๆทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอน หนังสือแบบ
เรียนเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
กับแก้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16
กรกฎาคม 2556

งบลงทุน รวม 52,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลินชัก จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จํานวน 1 หลัง ชนิด
แบบ 15 ลินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 37*45*131เซนติเมตร สําหรับเก็บ
เอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้ เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีมี
ขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดําเนินการจัด
หาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  5  แผนงานการศึกษา ข้อ 3 หน้า 104
ตู้เหล็กบานเปิดทึบ แบบ 2 บาน ทรงเตีย ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเปิดทึบ 2 บาน ขนาด 4 ฟุต ทรงเตีย
จํานวน 1 หลัง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้ เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีมีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ปรากฏใน
แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานการ
ศึกษา ข้อ 3 หน้า 104
ตู้เหล็กบานเปิดทึบทรงสูง จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเปิดทึบทรงสูง แบบ 2 บาน ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 1 ตู้ สําหรับเก็บเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับ
แก้ฯ โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชันปรับ
ระดับ 3 ชัน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จัด
ซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  5  แผนงานการ
ศึกษา  ข้อ 3  หน้า  104
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์  แอล อี ดี สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองไผ่ จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-ระดับความละเอียดจอภาพ 1366*768 พิกเซล
-ขนาดจอภาพ 32 นิว
-แสดงภาพด้วยหลอด แบบ LED Backlight
-ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
-ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
-มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ มกราคม 2561ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที  5  แผนงานการศึกษา  ข้อ 3  หน้า  104

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล แบบที 1 จํานวน 1 เครือง จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลพร้อมโต๊ะ
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ    
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-   มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  Solid  State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-   DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-   มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-   มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-   มีแป้นพิมพ์และเม้าท์
-   มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วยตังตามเกณฑ์
ราคาราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี 2561 ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที  5  แผนงานการศึกษา  ข้อ 3  หน้า  104
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 2 เครือง

จํานวน 8,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  ราคาเครืองละ 4,300.- บาท  รวมเป็น
เงิน 8,600 บาทสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองไผ่ โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตังตามเกณฑ์ราคาราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ประจําปี 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  5  แผนงานการศึกษา  ข้อ 3  หน้า  104

งบเงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนให้กับนักเรียนชัน
อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที 6 ชองโรงเรียนในตําบลดงมะไฟ
ทัง 6 แห่ง จํานวน    630 คนๆละ 20 บาทจํานวน 200 วัน ตังจ่ายจาก
แผนการรับเด็กนักเรียนประจําปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559และเป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19มิถุนายน 2561

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าทีดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าทีดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต
ชุมชน และงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย จํานวน 1ราย เดือนละ 9,000
 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาทเป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม  2560

ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียม ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าประปาและโทรศัพท์ ค่าซัก
ฟอก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม  2560
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการใช้แอพพลิเคชันในสมาร์ท
โฟนเพือการสือสารสําหรับบุคคลทัวไป

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าจัดเตรียมสถานทีค่า
เตรียมการ ค่าอาหาร นําดืม อาหารว่างหรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องกับ
โครงการดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมฉบับ
ที 2 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศึกษา ลําดับที  7  หน้า 12

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าใช้จ่ายค่าเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ต และค่าสือ
สารอืนๆของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตําบลดงมะไฟเป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที 16กรกฎาคม 2556

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 949,420 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 349,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 16,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน 16,600  บาท  เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไป
เกียวกับหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วน จําเป็นนอกเวลา
ราชการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2409  ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานสาธารณสุข จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และงานอืนๆที
ได้รับมอบหมาย จํานวน 1ราย เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน  108,000 บาทเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22 มีนาคม  2560
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียม ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าติดตังไฟฟ้า ประปาและ
โทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22  มีนาคม  2560
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการบําบัดผู้ติดยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการบําบัดฟืนฟู
ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที 1  กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที 3  พฤศจิกายน 2558 ปรากฏใน
แผนสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5  แผนงาน
สาธารณสุข ข้อ  1 หน้า 8
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น นํายาเคมีพ่น
หมอกควัน สารกําจัดลูกนํายุงลาย นํามันเชือเพลิง ฯลฯ สําหรับป้องกันและ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมะไฟ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที  27 มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 2  แผนงานสาธารณสุข ข้อ 2 หน้า 65
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครปศุสัตว์หรือรายจ่ายอืนทีเกียวเนืองกับ
รายจ่ายหมวดนี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 2  แผนงานสาธารณสุข ข้อ 7 หน้า 66

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น สายพ่วงแบตเตอร์
รี   ประแจปากตาย  แบตเตอรี  ยางนอก ยางใน นํามัน
เบรก ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน แผงกันจราจรและอืนๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์นํายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ผ้าก็อตพันแผล สําลี นําเกลือสําหรับล้าง
แผล ใช้ในงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ถังออกชิเจน สําหรับผู้ป่วยครบชุดขนาด 2 คิว จํานวน 1 ชุด จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถังออกซิเจนสําหรับผู้ป่วยครบชุด ประกอบด้วยถัง
ออกซิเจนสําหรับผู้ป่วย ขนาด 2 คิวรถเข็นถังออกซิเจนสําหรับผู้
ป่วย ขนาด 2 คิว  เกย์ออกซิเจน กระบอกใส้นํา
ออกซิเจน  สาย Cannula (สายออกซิเจนใสจมูก) จุกพ่นยา ประแจ สูงไม่
น้อยกว่า 98 cm. เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  14 cm.นําหนักรวม
แก๊ส ไม่น้อยกว่า 21 kg.ทังนีไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 
ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมฉบับ
ที 2 ยุทธศาสตร์ ที 5  แผนงานสาธารณสุข ลําดับที  1 หน้า 31
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมป้องกันและควบคุม
โรค ฯลฯ หมู่บ้านละ 20,000 บาท จํานวน 12 หมู่บ้าน เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 2 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานสาธารณสุข ข้อ1 หน้า 23

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,433,140 บาท
งบบุคลากร รวม 952,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 952,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของอํานวยการท้องถินตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองสวัสดิการสังคม  จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 461,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน 40,000  บาท  เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไป
เกียวกับหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วน จําเป็นนอกเวลา
ราชการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2409  ลงวันที 17  พฤศจิกายน 2559

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:11:25 หน้า : 25/44



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติด้านเด็กและ
เยาวชน  จํานวน 1ราย เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งคนงาน
ทัวไป จํานวน 1 ราย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที  22  มีนาคม  2560
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าติดตังไฟฟ้า  ประปาและ
โทรศัพท์  ค่าซักฟอก  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22  มีนาคม 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืน ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทังสิง
ของและค่าแรงงานหรือค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอกเช่น ค่าซ่อม
แซมเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร โต๊ะ ตู้ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:11:25 หน้า : 26/44



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลัก ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบตเตอรี เครือง
ขยายเสียง ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ งานบ้าน งานครัว วัสดุทีใช้ทําความสะอาด และ
อุปกรณ์อืนๆ เช่น แปรงไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วนํา ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันทาสี ฟิล์ม รูป
สีหรือขาวดําทีได้จากการ อัด ขยาย วีดีโอเทป  แผ่นซีดี ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ ผงหมึก แป้นพิมพ์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ เมาส์ หัวพิมพ์ ฯลฯ สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์หรืออืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กทึบทรงสูง  ขนาด  2  บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กทึบทรงสูง
ขนาด 2 บาน  จํานวน  2  หลัง  ขนาดไม่น้อยกว่า  91.5 x 45.7 x 183  
ซม.  ราคา  5,500  บาท  สําหรับเก็บเอกสาร  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีมี
ขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดําเนินการจัด
หาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564  เพิมเติม ฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที  5  แผนงานสวัสดิการ
สังคม  ข้อ 1 หน้า 34
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,063,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,904,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,904,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,248,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง อํานวยการท้องถินตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองช่าง จํานวน 1 อัตราเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 585,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 70,000  บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จํานวน 80,000
 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ค่าจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วน จําเป็นนอกเวลา
ราชการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีงานทัวไปกองช่าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งคนงาน
ทัวไปกองช่าง  จํานวน 1 ราย  เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที  22  มีนาคม  2560
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เช่น  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่า ประปาและโทรศัพท์  ค่าซัก
ฟอก  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที  22  มีนาคม  2560
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพือติดตังระบบไฟฟ้าภายในทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมะไฟ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานเพือติดตังระบบไฟฟ้าภายในทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการออกรังวัดหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญทีหลวง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญทีหลวง
หรือการตรวจสอบแนวเขต เพือป้องกันการบุกลุกในเขตตําบลดง
มะไฟ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0804.4/ว 1161 ลงวันที 5 มิถุนายน 2551ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 5 แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับที 1
 หน้า 91  

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภค จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าดําเนินการจัดส่งเก็บตัวอย่างนําและตรวจ
สอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภคจากแหล่งนําผลิต/จ่ายนําภายในตําบลดง
มะไฟและหรือสุ่มตรวจทีปลายทาง หรือดําเนินการอืนๆทีเกียวข้องกับการ
ตรวจสอบคุณภาพนําประปา ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 2594  ลงวันที  26  ธันวาคม 2550
 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมฉบับที  1 ยุทธสาสตร์ที 5
 แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับที 1 หน้า 9

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555และทีแก้ไขเพิมเติม 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 650,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานหรือค่าจ้าง
แรงงานของบุคคลภายนอก เช่น อาคารเครืองคอมพิวเตอร์,เครืองถ่าย
เอกสาร รถยนต์ ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ์ต่างๆ  ถนนสาธารณะภายในตําบลดง
มะไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523  ลงวันที 20 มิถุนายน  2559

ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะต่างๆเก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืม เก้าอีพลาสติกและอืน ๆ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบตเตอร์รี เพือใช้ในงานการ
ติดตังหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านและไฟฟ้าอาคารต่างๆที
อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืองานบ้านงานครัวสิงของเครืองใช้ต่างๆ แปรง ไม้
กวาด ถ้วยชาม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซม บํารุงรักษา ทรัพย์สิน สถาน
ที ทีดิน สิงก่อสร้างและอืนๆ เช่น ปูน ยางมะตอยสําเร็จรูปปูนซีเมนต์ เหล็ก
เสริม อิฐ หิน ทราย ไม้ ตะปู ค้อน แอสฟัลท์
ติก ทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลือย สว่านไฟฟ้า และอืนๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไส้กรองนํามัน กรอง
อากาศ แบตเตอร์รี ยาง นํามันเบรก น็อต อุปกรณ์พ่วง ต่อเสริมเพือให้เกิด
ความปลอดภัยสําหรับรถยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองตบดิน และอุปกรณ์
เปลียนถ่ายสําหรับเครืองจักรงานบํารุงรักษาถนน ทางเดินทางเท้าภายใน
ตําบล  เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามัน
เกียร์ จาระบี และอืนๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ และเครืองจักร
กล เครืองตัดหญ้า เครืองตบดิน เป็นต้น เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันเกียร์ จาระบี ฯลฯ และวัสดุเชือเพลิงอืนๆ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ไม้อัด กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กัน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูลฯลฯหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 18,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 8,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 3 ตัว ตัวละ 2,900 บาท ทัง
นีไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ดําเนินการจัดหาพัสดุด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ
ที 2 หน้า 102
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น รถยนต์  ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16  กรกฎาคม 2556
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งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับการขยายเขตไฟฟ้า
เพือการเกษตร บ้านหนองไผ่ หมู่ 7

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร บ้านหนองไผ่ หมู่ 7เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 1 แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับที 1 หน้า  92

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาชีพของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557นํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนว
ทางการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้
พิการ  โครงการที 2 หน้าที 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557นํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนว
ทางการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้
พิการ โครงการที  6 หน้าที  79
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2  ข้อ 1 หน้า 63

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯได้แก่ค่าจัดเตรียมสถาน
ที  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 นํามาจาก
แผนพัฒนาตําบลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) เพิมเติมครังที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการที  2  หน้าที  6
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โครงการพัฒนาอาชีพและฝีมือด้านหัตถกรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 นํามาจากแผนพัฒนา
ตําบลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนว
ทางการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้
พิการ โครงการที  6 หน้าที  63

งบเงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 480,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตตําบลดงมะไฟ จํานวน 280,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตําบลดงมะไฟเพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพในเขตตําบลดงมะไฟรายละเอียดตามโครงการทีขอรับสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟในงานส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนตําบลดงมะไฟ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 2 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ1 หน้า 97
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลดงมะไฟ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลดงมะไฟ รายละเอียด
ตามโครงการทีขอรับสนับสนุน  จากองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559ปรากฏในแผนสีปี  พ.ศ.2561 –
 2564 เพิมเติมฉบับที  2  ยุทธศาสตร์ ที  2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ข้อ1หน้า 24

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 208,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 208,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 208,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีสันทนาการ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีสันทนาการ จํานวน  1  ราย  เดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22  มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาดงมะไฟต้านภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าอาหาร นําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือรายจ่าย
อืนทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา ฯ ข้อ 2 หน้า 74 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารค่าจัดเตรียมสถานที ค่า
อาหารว่าง นําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พ.ศ
. 2559   
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน
การศาสนาฯ ข้อ 2 หน้า 71

งบเงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
1.เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลดงมะไฟ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่สภาวัฒนธรรมตําบลดงมะไฟ ในการดําเนิน
งานโครงการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถินใน
ตําบลดงมะไฟ โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถินตามฮีต 12 คอง
 14 หรือโครงการอืนๆทีเกียวข้องเพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าจัดทําสือ ประชาสัมพันธ์หรือรายจ่ายอืนตามความ
จําเป็นทีเข้าประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 2 ยุทธศาสตร์
ที 2 แผนงานการศาสนาฯ ข้อ 1 หน้า 21
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดําเนินงานโครงการ
สืบสานประเพณีลอยกระทง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานการศาสนาฯ ข้อ 1 หน้า 22

3.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับดําเนินงานโครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคระกรรมการหมู่บ้านในการดําเนินงานโครงการ
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าอาหาร ค่า
ตอบแทนค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564
 เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนาฯ ลําดับที 2
 หน้า 22
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4.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับดําเนินโครงการแห่นําแห่ไฟ(บุญ
ชําระบ้าน)

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทัง 12 หมู่บ้าน ในการ
ดําเนินงานโครงการแห่นําแห่ไฟ (บุญชําระบ้านได้แก่ ค่าจัดเตรียมสถาน
ที ค่าอาหาร ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-
2564 เพิมเติมฉบับที 2 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนาฯ ลําดับที 2
 หน้า 22

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 232,880 บาท
งบบุคลากร รวม 152,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 152,880 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 128,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ 
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน 10,000  บาท  เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไป
เกียวกับหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแลก เรียน แบ่งปันเพิมศักยภาพมัคคุเทศท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที ค่าตอบแทน ค่าเตรียมการ ค่าอาหารนํา
ดืมค่าวัสดุอุปกรณ์หรือรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564  เพิม
เติมฉบับที 2ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนาฯ ข้อ 1 หน้า 13
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  
ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียน  ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนแก่กลุ่มส่งเสริมการท่องเทียวโดยชุมชน “นาดงนกยูงได”๋ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มส่งเสริมการท่องเทียวโดยชุมชน “นาดงนก
ยูงได”๋ ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านส่งเสริมการท่องเทียวใน
ชุมชนหรือโครงการอืนๆทีเกียวข้อง เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าจัดทําสือ ประชาสัมพันธ์หรือรายจ่ายอืนตาม
ความจําเป็นทีเข้าประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 2
 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนาฯ ลําดับที 3 หน้า  22

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 7,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดง
น้อย หมู่ที 9

จํานวน 500,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมะไฟเลขที 1/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุด
เริมต้นโครงการ latitude : 17.041292 longitude : 104.091893
 พิกัดจุดสินสุด
โครงการ latitude : 17.042653 longitude : 104.092582 ปรากฏใน
แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ข้อ 1 หน้า 53

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที 10

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 10 จํานวน 2 ช่วง  ช่วงที 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตาราง
เมตร  ช่วงที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 246.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร หรือให้มีพืนทีผิวจราจรรวมทังหมดไม่น้อย
กว่า 343.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลข
ที 13/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.080643 longitude : 104.097193 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.081502 longitude : 104.098789
 ปรากฏใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 1  หน้า 53
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โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพน
ก้างปลา หมู่ที 2

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00  ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลขที 3/2562 พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ
กําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.068516 longitude : 104.089976 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.067240  longitude : 104.088932
 ปรากฏใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 1  หน้า 53

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพน
แดง หมู่ที 8

จํานวน 500,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 836.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมะไฟเลขที 4/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุด
เริมต้นโครงการ latitude : 17.028739 longitude : 104.131158
 พิกัดจุดสินสุด
โครงการ latitude : 17.028089  longitude : 104.132934 ปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ข้อ 1  หน้า 53

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที 7

จํานวน 300,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมะไฟเลขที 5/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุด
เริมต้นโครงการ latitude : 17.015728 longitude : 104.122418
 พิกัดจุดสินสุด
โครงการ latitude : 17.015862 longitude : 104.123521 ปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ข้อ 1  หน้า 53

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:11:26 หน้า : 37/44



โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีตภายในทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีตภายในทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ  จํานวน 2 ช่วง ช่วงที 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนาเฉลีย 0.04 เมตร หรือ
พืนทีผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร ช่วงที 2 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลีย 0.04 เมตร หรือ
พืนทีผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร หรือมีปริมาณ
พืนทีผิวจราจร/ไหล่ทางรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 592.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลขที 6/2562 พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการตามทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมะไฟกําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดทีตัง
โครงการ latitude : 17.088923 longitude : 104.103755 ปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564 (เพิมเติมฉบับที 2) ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 7  หน้า 8

โครงการก่อสร้างทางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับ
แก้ หมู่ที 5

จํานวน 400,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที 5  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลีย 0.38 เมตร ยาว 178.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมะไฟเลขที 7/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามที
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.048076 longitude : 104.095297 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.048269 longitude : 104.096941 
ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 15  หน้า 55
โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่
ที 4

จํานวน 500,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาแก หมู่ที 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161.00
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมะไฟเลขที 2/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุด
เริมต้นโครงการ latitude : 17.125478 longitude : 104.120236
 พิกัดจุดสินสุด
โครงการ latitude : 17.125698  longitude :104.118750 ปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ข้อ 1  หน้า 53

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดง
มะไฟ หมู่ที 1

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที 1  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลีย 0.38 เมตร ยาว 178.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมะไฟเลขที 8/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามที
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.099927 longitude : 104.107945 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.099935 longitude : 104.106293 
ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 15  หน้า 55

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:11:26 หน้า : 38/44



โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดง
มะไฟประชาพัฒนา หมู่ที 11

จํานวน 500,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที 11 จํานวน 2 จุด จุดที 1 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.38 เมตร ยาว 159.00 เมตร จุดที 2 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.38 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลขที 9/2562 พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ
กําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.096731  longitude : 104.111142 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.096237 longitude : 104.111765 
ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 15  หน้า 55
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที 10

จํานวน 400,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 10  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลีย 0.38 เมตร ยาว 178 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟเลขที 11/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามที
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดทีตัง
โครงการโครงการ latitude : 17.079019 longitude : 104.094426 
ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 15  หน้า 55
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
ไผ่       หมู่ที 12

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองไผ่  หมู่ที 12  จํานวน 3 จุด  จุดที 1 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.38 เมตร ยาว 54 เมตร  จุดที 2 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.48 เมตร ยาว 56 เมตร จุดที 3 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.48 เมตร ยาว 56 เมตรตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลขที 14/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ
กําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.012179 longitude : 104.126486 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.012951 longitude : 104.126405 
ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 15  หน้า 55
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า
นกยูง หมู่ที 6

จํานวน 500,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านเหล่านกยูง  หมู่ที 6  จํานวน 3 จุด ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมะไฟเลขที 12/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดที
ตังโครงการ latitude : 17.026611 longitude : 104.105201 ปรากฏ
ใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ข้อ 15  หน้า 55

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:11:26 หน้า : 39/44



โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่
ที 4

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนา
แก หมู่ที 4  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลข
ที 10/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด  จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.127560 longitude : 104.120495 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.126245 longitude : 104.120410 
ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 15  หน้า 55

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที 4 จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนา
แก หมู่ที 4 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลขที 15/2562
 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามทีองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมะไฟกําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดเริมต้นทีตัง
โครงการ latitude : 17.139785  longitude : 104.119900 พิกัดสิน
สุดทีตังโครงการ latitude : 17.138649  longitude : 104.124007
 ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 6  หน้า 54

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที 7 จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที 7 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลข
ที 19/2562  พิกัดเริมต้นทีตัง
โครงการlatitude:17.020223longitude : 104.121347 พิกัดสินสุดที
ตังโครงการ latitude : 17.021149  longitude :104.124296 ปรากฏ
ใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที1แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ข้อ 6 หน้า54
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดง
ขวาง หมู่ที3

จํานวน 400,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่
บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที 3 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลข
ที 18/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดเริมต้นทีตัง
โครงการ latitude : 17.076752 longitude : 104.121828 พิกัดสิน
สุดทีตังโครงการ latitude : 17.075485  longitude : 104.123543
 ปรากฏใน แผนสีปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 4  หน้า 54

โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพืออุปโภคและบริโภค บ้านดงมะไฟ 
หมู่ที 1

จํานวน 200,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพืออุปโภคและ
บริโภค บ้านดงมะไฟ หมู่ที 1 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ
เลขที 16/2562 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดทีตัง
โครงการ latitude : 17.086602 longitude : 104.103282 ปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ข้อ 20  หน้า 56
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โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพืออุปโภคและบริโภค บ้านโพนก้าง
ปลา หมู่ที 2

จํานวน 100,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบาดาลเพืออุปโภคและ
บริโภค บ้านโพนก้างปลา หมู่ที 2 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟเลขที 17/2562  พิกัดทีตัง
โครงการ latitude : 17.076173 longitude : 104.092472  ปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ข้อ 20  หน้า 56

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 767,640 บาท
งบบุคลากร รวม 320,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 320,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 320,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบลจํานวน 1 อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 447,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่งานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วน จําเป็นนอกเวลา
ราชการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม 

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝายมีชีวิตตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชาฯขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมะไฟ

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝายมีชีวิต ตามรอยพระ
บาทศาสตร์พระราชาฯขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ ได้แก่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ กระสอบ ทราย เชือก ค่าจัดทําป้าย  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี ฯลฯเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนสีปีพ.ศ.2561-2564 เพิมเติมครัง
ที 2 ยุทธศาสตร์ ที 4 แผนงานการเกษตร ข้อ  1หน้า 20
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ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ
.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทํา
ป้าย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561ปรากฏในแผนสีปีพ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมครังที 2 ยุทธศาสตร์ ที 3  แผนงานการ
เกษตร ข้อ 1หน้า 17
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟืนฟูและส่งเสริมการปลูกป่า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปลูกป่า ได้แก่ ค่าจัดทํา
ป้าย  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดนีโดยถือปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561ปรากฏในแผนสีปี
พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 3  แผนงานการเกษตร ข้อ 2 หน้า 81
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธ์ปลา ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ต้นไม้ เมล็ดพันธ์พืช
เมล็ดพันธ์ผัก หญ้าแฝกและอืนๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,082,020 บาท
งบกลาง รวม 15,082,020 บาท
งบกลาง รวม 15,082,020 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 165,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า  ตาม
หนังสือสํานักงาน กท. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9  ลงวัน
ที  22  มกราคม  2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 4 พ.ศ. 2558  สําหรับพนักงานจ้าง
ทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,372,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552  (กองสวัสดิการ
สังคม) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0810.2/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม2561 ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานงบกลางฯ  ข้อ 2  หน้า64
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,722,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมะไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิมเติม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0810.2/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม2561  (กองสวัสดิการ
สังคม) ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานงบ
กลางฯ  ข้อ 3  หน้า 64

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ ได้รับรองและทํา
การวินิจฉัยแล้ว ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.2/ว 2072 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม2561 (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานงบกลางฯ ข้อ 4 หน้า 64 

สํารองจ่าย จํานวน 194,915 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนซึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า และสําหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นส่วน
รวม ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอืนๆ ฯลฯ
ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  5 ข้อ 2 หน้า89

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทําความผิดกฏหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกตัง
ไว้   20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย
จราจรทางบกให้สถานีตํารวจภูธรดงมะไฟ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทําผิดตามกฎหมาย
จราจรทางบก พ.ศ. 2534
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  สาขาเขตพืนที(สกลนคร)

จํานวน 170,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสํานักงหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพืนที(สกลนคร)  ตังไว้  170,000 บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเรืองระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนที ในปี พ.ศ.2562 ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค ให้กับประชาชนในเขตตําบลดงมะไฟ เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม(ฉบับที 2)พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 2 แผนงานงบกลางข้อ 1 หน้า 67
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงมะไฟ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบในการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดง
มะไฟ  พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20  สิงหาคม 2553  (กองสวัสดิการ
สังคม) ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมะไฟ  ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานงบกลาง ลําดับที 1 หน้า 64
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 236,005 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)โดยกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลทีมีพนักงานส่วนตําบลปฏิบัติ
หน้าที  ส่งเงินงบประมาณซึงตังจ่ายในรายการ “กองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน (ส่วนตําบล)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”ใน
อัตราร้อยละหนึงของประมาณการรายรับของข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปี เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว2305  ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561
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