
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ
อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 48,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,007,200 บาท
งบบุคลากร รวม 6,591,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,935,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนาย
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ฯ พ.ศ. 2557

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

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,500 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ฯ พ
.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 87,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ฯ พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,248,600 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก ฯ
 พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,655,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของปลัดอบต.จํานวน 12  เดือน 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,600 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารและอํานวยการท้อง
ถิน จํานวน  3  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 800,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  6  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  พนักงาน
จ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 6  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,396,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 135,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน 100,000  บาท  ตังตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีของพนักงานส่วนท้อง
ถิน ปี พ.ศ.255 และแก้ไขเพิมเติม
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนทีปรึกษาหรือคณะกรรมการในการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและสอบคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟหรือด้านอืนๆที
เกียวข้อง  เป็นเงิน   15,000   บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง จํานวน 20,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วน จําเป็น
นอกเวลาราชการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
 1562 ลงวันที 25  พฤษภาคม 2550และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน     พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ที
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,195,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้าง
เหมาบริการเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ  ค่าจ้าง
เหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติการงานอืนภายในสํานักปลัด ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าติดตังไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ ค่าซัก
ฟอก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22 มีนาคม  2560
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
     -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 20,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร   ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง  รวมทังค่าบริการด้วย
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศน
ศึกษาดููงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล 
     - ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือการประชุมคณะ
กรรมการทีจัดตังตามกฏหมาย  ตังไว้   20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและ
ค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรองในการประชุม ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงาน/กิจกรรมรัฐพิธีทีเกียวเนืองกับองค์พระ
มหากษัตริย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพือเป็นการถวายราช
สักการะ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
เป็นการปฏิบัติตามแบบแผน จารีตประเพณีอันดีงาม  และประชาสัมพันธ์
ในการเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนทีมาร่วมงานรัฐ
พิธีและพระราชพิธีต่างๆ เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานทีเกียวข้องจัด
ขึน และสังให้ อบต.ดงมะไฟเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดสถานที ฯลฯและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ปรากฎใน แผนสี
ปี 2561-2564  ยุทธฯ 2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ข้อ 2 หน้า 91

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านระดับต่างๆเพือทําแผนและ
ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตําบลดงมะไฟประจําปีงบ
ประมาณ 2561

จํานวน 10,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล  เช่น  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่างและเครืองดืม  หรือรายจ่ายอืนใน
การประชุมหรืออบรมให้ความรู้หรือการรับฟังความคิดเห็น สํารวจความ
ต้องการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทีเข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
นี ปรากฎในแผนสีปี 2561-2564  ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทัว
ไป ข้อ 2 หน้า 91

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาธิปไตย ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าเตรียมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564  ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทัวไป ข้อ 5(5.1) หน้า 88

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวันท้องถินไทย จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ เพือรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที ๕  ได้ทรงโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้จัดตังสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกขึนทีตําบลท่าฉลอม  เมือวัน
ที ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘  ซึงนับเป็นการถือกําเนิดของการปกครองส่วนท้อง
ถินครังแรกในประเทศไทย  และคณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเมือวันที ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ กําหนดให้วันที ๑๘  มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิน
ไทย”
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียงค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
กรณีครบวาระการดํารงตําแหน่งประจําปี 2561

จํานวน 300,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดเตรียมการและการจัดการเลือกตังผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ ได้แก่ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องกับการเลือกตัง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที มท 0890.4/ว 3992 ลงวัน
ที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0890.4/468  ลงวันที 17 มกราคม 2556  ปรากฏใน แผนสี
ปี 2561-2564  ยุทธฯ 5  แผนงานบริหารงานทัวไป  ข้อ5  หน้า 88

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
เหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 5,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องใน
โครงการนี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิม
เติม  ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทัว
ไป ข้อ 3  หน้า 91

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานหรือค่า
จ้างแรงงานของบุคคลภายนอก  เช่น ค่าซ่อมแซมเครือง
คอมพิวเตอร์,เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ เครืองพ่นหมอก
ควัน ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
  เป๊ก  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีจากการซือหรือจ้างพิมพ์  นําดืม เก้าอีพลาสติก
และอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า  ไมโครโฟน ลําโพง และอืนๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ งานบ้าน งานครัว วัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด และอุปกรณ์อืนๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  ถ้วยชาม  แก้วนํา  ผ้าปู
โต๊ะ นํายาทําความสะอาดพืน และอืนๆ  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรง
ทาสี  อิฐ  กระเบือง  ปูนซีเมนต์ ทราย  อ่างล้างมือ  ท่อนํา  ฯลฯ  หรือราย
จ่ายอืนทีเกียวข้องกับหมวดรายจ่ายนีและอืนๆ  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า  และรถอืนๆเพือใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ  เช่น นํามันเบนซิน  นํามัน
ดีเซล  นํามันจาระบี  นํามันเครือง  และวัสดุเชือเพลิงอืนๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22
 มีนาคม  2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ไม้
อัด กระดาษโปสเตอร์  ฟิล์ม พู่กัน และอืนๆ  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ ผงหมึก เมมโมรีการ์ด
          แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ เมาส์ หัว
พิมพ์ และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ หรืออืนๆทีเข้าประเภทราย
จ่ายนี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 471,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสํานักงานทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการอืนๆ  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:07:25 หน้า : 5/38



งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีลักษณะเป็นการซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

งานบริหารงานคลัง รวม 3,472,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,432,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,432,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 6 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง อํานวยการท้องถิน จํานวน  1
  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 340,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,025,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 110,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง จํานวน  100,000
 บาท ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีของ
พนักงานส่วนท้องถิน      ปี พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิมเติม
     - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ
 จํานวน 10,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 25  พฤษภาคม 2550และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบองค์
การบริหารส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้  ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 และแก้ไขเพิมเติม

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:07:25 หน้า : 6/38



ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 330,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ หรือ
งานอืนๆของกองคลัง  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ ค่าติดตังไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ ค่าซักฟอก  ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดทําแผนทีภาษีและ
      ทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 200,000 บาท

    เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทรัพย์สิน เช่น ค่า
ป้าย  ค่าวัสดุและค่าดําเนินการอืนทีจําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 5 แผนงานบริหารงานทัวไป  ข้อ4 หน้า 88

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียงค่าลง
ทะเบียนค่าพาหนะค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555และทีแก้ไขเพิมเติม 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืน ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทังค่า
สิงของและค่าแรงงานหรือค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอก  เช่น ค่าซ่อม
แซมเครืองคอมพิวเตอร์,เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ เครืองพ่นหมอก
ควัน ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะต่างๆเก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ธงชาติ สิง
พิมพ์  ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืม เก้าอีพลาสติกและอืนๆ ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืองานบ้านงานครัว สิงของเครืองใช้ต่างๆ แปรง ไม้
กวาด ถ้วยชาม  และอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ไม้
อัด กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กัน ฯลฯตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

งบลงทุน รวม 15,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,700 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และFAXภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjek)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm)หรือ 10
 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายเอกสารสําเนาได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,LegalและCustom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21  เมษายน  2560) ปรากฏในแผนสี
ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับที 1
 หน้า 100
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือต่อระบบเครือข่าย(Network interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi)ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legalและ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษ  ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตังตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารประจําปี พ.ศ.2560 ณ วันที 21
 เมษายน 2560  ปรากฏในแผนสีปี           พ.ศ. 2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 5แผนงานบริหารงานทัวไป ลําดับที 1 
หน้า 100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 862,200 บาท
งบบุคลากร รวม 437,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 437,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 275,200 บาท

       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 6 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจจํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ จํานวน  20,000 บาท ตังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีของพนักงานส่วนท้องถิน ปี พ.ศ
.2557 และทีแก้ไขเพิมเติม
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบียเลียงในการปฏิบัติงานของ อป
พร.  จํานวน  70,000  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
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ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉิน จํานวน 2 อัตรา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าเย็บหนังสือ  เข้า
ปกหนังสือ  ค่าติดตังไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์  ค่าซักฟอก ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในการบําบัด
ฟืนฟูผู้ติด/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

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 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

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 เพือ
เตรียมความพร้อมในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360  ลงวันที 2  พฤศจิกายน 2558ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  5  แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน ข้อ 3  หน้า89

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าลง
ทะเบียน       ค่าเบียเลียงค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555และทีแก้ไขเพิมเติม

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,123,320 บาท
งบบุคลากร รวม 873,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 873,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 638,600 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของอํานวยการท้อง
ถิน จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,820 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 241,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

        -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จํานวน 30,000 บาท ตังตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีของพนักงานส่วนท้องถิน ปี พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิมเติม
       -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ
 จํานวน 10,000  บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม   

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม 
ค่าเบียประกัน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตังไฟฟ้า ติดตัง
ประปา ติดตังโทรศัพท์  ค่าเช่าทรัพย์สินฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
        -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตัง
ไว้ 5,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง  รวมทังค่าบริการด้วย
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศน
ศึกษาดููงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที 28  กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอืนๆเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเป็นการจ้างเหมาทัง
ค่าสิงของและค่าแรงงานหรือค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอก  เช่น ค่า
ซ่อมแซมเครืองคอมพิวเตอร์  ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอผ้าประดับธงชาติ ฯลฯ หรือ ราย
จ่ายอืนทีเกียวข้องให้กับกองการศึกษาฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับกองการศึกษาฯ 
ได้แก่ วัสดุทีใช้ทําความสะอาดและอุปกรณ์อืนๆ  เช่น ไม้กวาด ไม้ถู
พืน นํายาทําความสะอาด ถ้วย ชาม แก้วนํา ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัว ถังขยะ ผ้า
หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องและอืนๆ  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ไม้อัด 
กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้างอัด ขยาย และอืนๆ  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับ ผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แบบซีดี
รอม และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองช่วยสอนพกพา/ลําโพงสําหรับงานประกาศขนาดเล็ก จํานวน 8,900 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองช่วยสอนพกพา 1 ลําโพงสําหรับงาน
ประกาศขนาดเล็ก รายละเอียดดังนี
1. ตู้ลําโพง ขนาด 12 นิว ล้อลาก
2. สามารถใช้ไฟฟ้า AC หรือ DC
3. มีช่องเสียบ USB,SD Card
4. มีช่องเสียบไมค์ พร้อมปุ่ม ปรับเสียง Volume Mic -
 Power =60 w. Impedance พร้อมไมค์ 2 ตัว
5. มีแบตเตอร์รีในตัวบันทึกเสียงลง USB/SD CARD ได้ มี EQ -
 Graphic Equalizer 
6. มีช่องเสียบ Guitar ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติในการจัด
ซือตามราคาท้องตลาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5  แผนงานการศึกษา ลําดับที 3  หน้า 104  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,964,715 บาท
งบบุคลากร รวม 1,742,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,742,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 996,780 บาท

       เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบลตําแหน่งครู,ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 662,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน  5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดนีสําหรับพนักงานจ้างทัวไป พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,669,535 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 9 อัตรา ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีของพนักงานส่วนท้องถิน ปี          พ.ศ.2557 และแก้ไข
เพิมเติม

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

ค่าใช้สอย รวม 928,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ครู,ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่ารางวัล ค่าอาหาร นําดืม ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา,ค่าจัด
เตรียมสถานทีหรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 73 ลงวัน
ที  16  มกราคม  2560 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 2 แผนงานการศึกษา ลําดับที 13 หน้า 70
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 873,800 บาท
        1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน    637,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  130  คนๆละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน (ข้อมูลเด็กเล็ก ณ
 วันที 10 มิถุนายน 2560) และแผนการรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประจําปีการศึกษา 2560 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที  14
 มิถุนายน  2560 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2
 ข้อ 3  หน้า 68
        2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 176,800 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์
และเครืองเล่นพัฒนาการเด็กสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 104  คนๆละ 1,700 บาท  ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0313.4/ ว 1347  ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 2
 แผนงานการศึกษา ลําดับที 13 หน้า 70 
       3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กระดับก่อนปฐมวัย
จํานวน  60,000บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่างๆทีเกียวกับการส่ง
เสริมพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อาทิ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและเด็กเล็ก โครงการห้องเรียนอา
เซียน โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการปฐมนิเทศเด็ก
เล็กและประชุมผู้ปกครอง โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโครงการตาม
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้องปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 ข้อ 13  หน้า 70

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานหรือค่า
จ้างแรงงานของบุคคลภายนอก  เช่น ค่าซ่อมแซมเครือง
คอมพิวเตอร์,เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ เครืองพ่นหมอก
ควัน ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

ค่าวัสดุ รวม 1,606,735 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานได้แก่ ปากา ดินสอ กระดาษ  ไม้
บรรทัด ยางลบ ธงชาติ และอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวได้แก่ วัสดุทีใช้ทําความ
สะอาดและอุปกรณ์อืนๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน นํายาทําความสะอาด
ถ้วย ชาม แก้วนํา ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัว ถังขยะและอืนๆ  ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,446,735 บาท
        1.วัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 249,110 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวนเด็กเล็ก 130 คนๆละ 7.37 บาท  จํานวน  260 วัน(ยอด
เด็กเล็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560) และแผนการรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประจําปีการศึกษา  2560 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที  14
  มิถุนายน  2560 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานการศึกษา ข้อ 2 หน้า 68
        2. วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  จํานวน   1,197,625  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนในโรงเรียนใน
เขตตําบลดงมะไฟ จํานวน 6 แห่ง จํานวนนักเรียน 625 คนๆละ 7.37
 บาทจํานวน 260 วัน  (ยอดเด็กเล็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560)  ทังนี
จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2
 แผนงานการศึกษา ข้อ 1 หน้า 68

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ไม้ สี แปรงทาสี อิฐ กระเบือง ปูนซีเมนต์ ทรายอ่างล้างมือ ท่อ
นํา ราวพาดผ้าหรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ตลับ ผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์  แบบซีดีรอม และอืนๆที
เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอน หนังสือแบบ
เรียนเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากับแก้ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:07:25 หน้า : 15/38



งบลงทุน รวม 52,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองเล่นซีดี/ดีวีดี จํานวน 7,500 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นซีดี/ดีวีดี สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 3  เครืองๆ ละ  2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
        1.เล่นแผ่น CD/CD-R/VCD/SVCD/DVD/DVD-R/MP-3 ได้
        2.ระบบเสียง 5.1 แชลแนล
        3.มีช่องเสียบไมค์ Karaoke 2 ช่อง
        4.มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ
ดิจิตอล:HDMI /576p,720p,1080i,1080p เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีมี
ขนาดและราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือ
ในราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ 1989 ลงวันที  22  มิถุนายน  2552และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที5
  แผนงานการศึกษา ลําดับที  3 หน้า 104

ชันวางของอเนกประสงค์ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางของผลิตจากไม้ 3 ชัน จํานวน 10 ชุด 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีมีขนาดและราคานอก
เหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือในราคาท้อง
ตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ 1989 ลงวันที  22  มิถุนายน  2552และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27
 มิถุนายน  2559 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที5
  แผนงานการศึกษา ลําดับที  3 หน้า 104

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 16,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จํานวน 2  เครืองๆละ 8,000 บาท ดังมีราย
ละเอียดดังนี
        1.มีระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution)  1366*768
  พิกเซล
        2.ขนาดจอภาพขันตํา 32   นิว
        3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
        4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
        5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพเพลง
และภาพยนตร์
        6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว จัดซือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2560 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนากับแก้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงมะไฟ ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที5  แผนงานการศึกษา ลําดับที  3 หน้า 104
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พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 5,100 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนังขนาด 18 นิว จํานวน 3  ตัวพร้อม
ติดตังโดยมีคุณสมบัติดังนี  สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ด้วยสวิตซ์
แบบสายดึง,เลือกปรับส่ายซ้าย-ชวา   กระจายสายลมเย็น มีระบบตัดไฟ
อัตโนมัติ THERMAL FUSE,แรงดันไฟ   (โวลต์) 220, ความ
ถี 50 เฮิร์ตระดับแรงลม1,2,3 สวิตซ์ควบคุมแรงลม   สายดึง เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีมีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ 1989 ลงวัน
ที  22  มิถุนายน  2552และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  ปรากฏใน
แผน  สีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที5  แผนงานการศึกษา ลําดับ
ที  3 หน้า 104

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น จํานวน 18,800 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 2
 เครืองๆละ 9,400  ดังมีรายละเอียดดังนี
        1.ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
        2.ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
        3.การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจาณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา  ทังนีจัดซือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที5  แผนงานการศึกษา ลําดับที  3 หน้า 104

งบเงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,500,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ให้กับนักเรียนชัน
อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที 6 ของโรงเรียนในตําบลดง
มะไฟ  ทัง 6 แห่ง  จํานวน  625  คนๆ
ละ 20 บาท จํานวน  200  วัน (ยอดนักเรียน ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2560) ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 2 แผนงานการศึกษา ลําดับที 1 หน้า 95

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าทีดูแลศูนย์อิน
เทอร์เน็ตชุมชน  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนค่าเบีย
ประกัน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตังไฟฟ้า ติดตังประปา ติด
ตังโทรศัพท์
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบืองต้นเพือพัฒนาศักยภาพผู้
นําชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

    เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าจัดเตรียมสถานที
ค่าเตรียมการ ค่าอาหาร นําดืม อาหารว่างหรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม ปรากฏใน
แผนสีปี     พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ลําดับที 7 หน้า 79

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ โดยเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานหรือค่า
จ้างแรงงานของบุคคลภายนอก  เช่น ค่าซ่อมแซมเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  ตลับ ผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แบบซีดี
รอม  และอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าใช้จ่ายค่าเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ต  และ
ค่าสือสารอืนๆของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตําบลดงมะไฟ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานสาธารณสุข  ค่า
ธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ติดตังไฟฟ้า ติดตังประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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
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ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน จํานวน 60,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครปศุสัตว์หรือรายจ่ายอืนทีเกียวเนืองกับ
รายจ่ายหมวดนี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 1745  ลงวันที  31 สิงหาคม 2560 ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 2  แผนงานสาธารณสุข ข้อ 7 หน้า 66

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์นํายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ผ้าก็อตพันแผล สําลี นําเกลือสําหรับล้าง
แผล ใช้ในงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0891.3/ว 2826  ลงวันที 17  กันยายน 2553 ปรากฏ
ในแผนสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 2  แผนงานสาธารณ
สุข ข้อ 2 หน้า 65

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,356,180 บาท
งบบุคลากร รวม 976,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 976,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 584,280 บาท

      เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง อํานวยการท้องถินจํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 371,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 40,000 บาท  ตังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีของพนักงานส่วนท้องถิน ปี พ.ศ
.2557 และแก้ไขเพิมเติม
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ
 จํานวน 10,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วน จําเป็น
นอกเวลาราชการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
 1562 ลงวันที 25  พฤษภาคม 2550และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที มท0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที 17  พฤศจิกายน 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน 
พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ที
มีสิทธิเบิกได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียม  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าติดตังไฟฟ้า ประปาและ
โทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียน  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเป็น
การจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานหรือค่าจ้างแรงงานของบุคคลภาย
นอก เช่น ค่าซ่อมแซมเครืองคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ  เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  นําดืม ฯลฯตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  แบตเตอร์รี  เครืองขยาย
เสียง  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลง
วันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ งานบ้าน งานครัว วัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด และอุปกรณ์อืนๆ เช่น แปรงไม้กวาด  ถ้วยชาม  แก้วนํา ผ้าปู
โต๊ะ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน
ทาสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ อัด ขยาย วีดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ  ผงหมึก  แป้นพิมพ์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์  เมาส์ หัวพิมพ์ ฯลฯ สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์หรืออืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองช่วยสอนพกพา/ลําโพงสําหรับงานประกาศขนาดเล็ก จํานวน 8,900 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองช่วยสอนพกพา/ลําโพงสําหรับงานประกาศ
ขนาดเล็กจํานวน 1 เครือง ราคา 8,900 บาท รายละเอียดดังนี 
        1. ตู้ลําโพงขนาด 12 นิว
        2. สามารถใช้ไฟฟ้า AC หรือ DC 
        3. มีช่องเสียบ USB,SD Card
         4. มีช่องเสียบไมค์ พร้อมปุ่มปรับ Volume MIc   -
 Power   =  60 w Impedance  ไมค์ 2 ตัว
         5. มีแบตเตอร์รี USB/SD CABD มี EQ-
 GRAPHIC EQUALIZER
         6. มีช่องเสียบ GUITAR 
      ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 5
 โครงการที  3  หน้า  ที  105

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,736,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,949,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,949,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,233,420 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง อํานวยการท้องถิน จํานวน 1อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 614,400 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,757,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 95,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน  80,000  บาท  ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีของพนักงานส่วนท้องถิน ปี พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิมเติม
         -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง และคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างอืนๆ  จํานวน 15,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วนทีจําเป็น
ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
 1562 ลงวันที 25  พฤษภาคม 2550และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที 17  พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภาย
นอก  เช่น ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมอาคาร สถานที ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ  เช่น  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียม ,ค่าเย็บหนังสือ,ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา และอืน ๆ ฯลฯตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการออกรังวัดหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญทีหลวง จํานวน 20,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญที
หลวงหรือการตรวจสอบแนวเขต เพือป้องกันการบุกลุกในเขตตําบลดง
มะไฟ ฯลฯ  ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 5 แผน
งานเคหะและชุมชน ลําดับที 1 หน้า 91

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภค จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าดําเนินการจัดส่งเก็บตัวอย่างนําและ
ตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภคจากแหล่งนําผลิต/จ่ายนําภายในตําบล
ดงมะไฟและหรือสุ่มตรวจทีปลายทาง หรือดําเนินการอืนๆทีเกียวข้องกับ
การตรวจสอบคุณภาพนําประปา ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 2594  ลงวัน
ที  26  ธันวาคม 2550 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม
ฉบับที  1 ยุทธสาสตร์ที 5 แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับที 1 หน้า 3

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 650,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติโดยเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานหรือค่า
จ้างแรงงานของบุคคลภายนอก เช่น อาคารเครืองคอมพิวเตอร์,เครืองถ่าย
เอกสาร รถยนต์ ตู้ โต๊ะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ถนนสาธารณะภายในตําบลดง
มะไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560
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ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น  โต๊ะต่างๆเก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ธง
ชาติ  สิงพิมพ์ ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  นําดืม ฯลฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบตเตอร์รี เพือใช้
ในงานการติดตังหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านและไฟฟ้า
อาคารต่างๆทีอยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลง
วันที 22 มีนาคม  2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ งานบ้าน งานครัว วัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด แปลง ไม้กวาดไม้ถูพืน ถ้วยชาม แก้วนํา และอืนๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซม บํารุง
รักษา ทรัพย์สิน สถานที ทีดิน สิงก่อสร้างและอืนๆ   เช่น ปูน ยางมะตอย
สําเร็จรูปปูนซีเมนต์ เหล็กเสริม อิฐ หิน ทราย ไม้ ตะปู ค้อน แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลือย สว่านไฟฟ้า และ
อืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม  2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ใส้กรอง
นํามัน กรองอากาศ แบตเตอร์รี ยาง นํามันเบรก น็อต อุปกรณ์พ่วง ต่อ
เสริมเพือให้เกิดความปลอดภัยสําหรับรถยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองตบ
ดิน และอุปกรณ์เปลียนถ่ายสําหรับครืองจักรงานบํารุงรักษาถนน ทางเดิน
ทางท้าวภายในตําบล  เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามัน
เกียร์ จาระบี และอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22 มีนาคม  2560

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ และเครือง
จักรกล เครืองตัดหญ้า เครืองตบดิน เป็นต้น เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันเกียร์ จาระบี และวัสดุเชือเพลิงอืนๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที  22 มีนาคม  2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายเตือนแนะ
นํา แผ่นป้ายประกาศกลางแจ้ง พู่กันทาสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยาย วีดีโอเทป แผ่นซีดี อุปกรณ์ชุดติดตังสือโฆษณาและเผย
แพร่ต่างๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม  2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับ ผงหมึก  กระดาษต่อ
เนือง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล(Diskeette Floppy disk) ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลือนกระจกทรงสูงขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง จํานวน 8,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจกทรงสูง
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง สําหรับเก็บเอกสาร  เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีมี
ขนาดและราคานอกเหนือ  จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตังจ่ายและจัดซือในราคาท้องตลาด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  ปรากฏใน
แผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5  แผนงานเคหะและ
ชุมชน ลําดับที 2  หน้า 102

ตู้เหล็กเก็บแบบฟร์อม จํานวน 1 หลัง จํานวน 4,300 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ตู้เหล็กเก็บแบบฟร์อม จํานวน 1 หลัง  ชนิด
แบบ 15 ลินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 37X45X131 เซนติเมตร (กว้างX
ยาวXสูง) สําหรับเก็บเอกสาร  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของ สํานักงบประมาณ  มีนาคม 2560 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด   ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27
 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5
  แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับที 2  หน้า 102 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,700 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง โดยมี คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี   
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21
  เมษายน  2560) ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5
แผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับที 1 หน้า 102
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  เช่น   รถ
ยนต์  เครืองเสียงพร้อมลําโพง  ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16  กรกฎาคม 2556
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,600,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,600,000 บาท

    1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้านบ้านดงมะไฟ หมู่ที 1 จํานวน100,000 บาท เพือจ่ายอุด
หนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที 1 ตามแบบแผนที/ผังบริเวณองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมะไฟ เลขที 1/2561 พิกัดทีตัง
โครงการ latitude : 17.099218 longitude: 104.110459ปรากฏใน
แผนสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน ลําดับที 5 หน้า 92
    2.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่
บ้านบ้านดงมะไฟ  หมู่ที  1จํานวน 100,000 บาท  เพือจ่ายอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านบ้านดง
มะไฟ  หมู่ที 1ตามแบบแผนที/ผังบริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟ เลขที 2/2561  พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.100989 longitude : 104.109964 พิกัดจุด
สินสุดโครงการlatitude :17.101299longitude : 104.109269
ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ ที 1แผนงานเคหะและ
ชุมชน ลําดับที 2 หน้า 92
    3.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่
บ้านบ้านดงขวาง  หมู่ที 3 จํานวน  200,000 บาทเพือจ่ายอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านบ้านดง
ขวาง   หมู่ที 3   ตามแบบแผนที/ผังบริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟ   เลขที 3/2561 พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.073822longitude : 104.110737พิกัดจุดสิน
สุดโครงการ latitude : 17.073227longitude : 104.108946ปรากฏ
ในแผนสีปี    พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ ที 1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน ลําดับที 2 หน้า 92
    4.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับการขยายเขตไฟฟ้าระหว่าง
หมู่บ้านบ้านนาแก บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ 4,11(สายนาแก – ดง
มะไฟประชาพัฒนา )จํานวน 1,000,000 บาท ตามแบบแผนที/ผังบริเวณ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ เลขที 4/2561  พิกัดจุดเริมต้น
โครงการlatitude :17.116852longitude : 104.117494พิกัดจุดสิน
สุดโครงการ latitude : 17.104137longitude : 104.112395 ปรากฏ
ในแผนสีปี พ.ศ.2561– 2564 ยุทธศาสตร์ ที 1แผนงานเคหะและ
ชุมชน ลําดับที 2 หน้า 92
    5. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที 11จํานวน  200,000 บาท เพือ
จ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สําหรับการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่
บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที 11 (สายดงมะไฟประชา
พัฒนา -ดงขวาง)ตามแบบแผนที/ผังบริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟ เลขที 5/2561 พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.089759longitude : 104.114398พิกัดจุดสิน
สุดโครงการ latitude : 17.086044longitude : 104.114298 ปรากฏ
ในแผนสีปีพ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1แผนงานเคหะและ
ชุมชน ลําดับที 2 หน้า 92
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 765,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพในตําบลดงมะไฟ จํานวน 350,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ได้แก่ ค่าจัดเตรียม
สถานที ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง และ
อืนๆ ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม  ปรากฏ
ในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน ข้อ 1 หน้า 77

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตาม
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม  ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2  ข้อ 1 หน้า 63

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม

โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครอบครัวใหม่ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพการทําขนมไทย จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม  ปรากฏในแผนสี
ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2  ข้อ 6 หน้า 79
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โครงการส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม  ปรากฏในแผนสี
ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2  ข้อ 5 หน้า 79

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง จํานวน 15,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 240,000 บาท

    อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตําบลดงมะไฟเพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพในเขตตําบลดงมะไฟรายละเอียดตามโครงการทีขอรับสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟในงานส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนตําบลดงมะไฟ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว 3616  ลงวัน
ที  24  มิถุนายน 2559ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ ที 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ข้อ 1  หน้า 97

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 408,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 308,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท

       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีสันทนาการ
หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม  ค่าเย็บ
หนังสือ ค่าติดตังไฟฟ้า ประปาโทรศัพท์ฯลฯ หรือรายจ่ายอืนทีเกียว
ข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที  22 มีนาคม 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาดงมะไฟต้านภัยยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าอาหาร นําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือรายจ่าย
อืนทีเกียวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.4/ว 3722  ลงวัน
ที  10 สิงหาคม  2555ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 แผนงานการศาสนา ฯ ข้อ 2 หน้า 74

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพือให้เยาวชน  ประชาชนทุก
หมู่บ้านใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการศาสนา ฯ ข้อ 1 หน้า 74
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเทศกาลวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆหรือรายจ่ายอืนทีจําเป็นทีเข้าประเภทราย
จ่ายนี ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.4/ว 3722  ลงวัน
ที  10  สิงหาคม  2555 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 แผนงาน การศาสนาฯ ข้อ 3 หน้า 71

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าเงิน
รางวัลค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์หรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.4/ว 3722  ลงวัน
ที  10  สิงหาคม  2555 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 แผนงาน การศาสนาฯ ข้อ 3 หน้า 71

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเตรียมการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร นําดืม ค่าตอบแทนหรือ
รายจ่ายอืนทีเกียวข้อง อาทิ วันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาหรืออืนๆทีเกียว
ข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที  10 สิงหาคม  2555  ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 แผนงาน  การศาสนาฯ ข้อ 1  หน้า 71

โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเตรียมการในการฝึกอบรม 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร นํา
ดืม ค่าตอบแทนหรือรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 0808.4/ว 3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555 ปรากฏใน
แผนสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แผนงาน การศาสนาฯ ข้อ 6
  หน้า 72
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 320,000 บาท

เงินอุดหนุนภาคเอกชน
1. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลดงมะไฟจํานวน200,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่สภาวัฒนธรรมตําบลดงมะไฟ
ในการดําเนินงานโครงการด้านอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ประเพณีในท้องถิน ,โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถินในตําบลดงมะไฟ(ฮักแพง เบิงแยง วัฒนธรรมไทดงมะ
ไฟเฮาเด้อ) หรือโครงการอืนๆทีเกียวข้อง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถาน
ที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าจัดทําสือ ประชาสัมพันธ์หรือรายจ่ายอืน
ตามความจําเป็นทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0808. 2/ว 3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808 2/ว/791 ลว. 3 เมษายน 2560 ปรากฏ
ในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  2  แผนงาน การ
ศาสนาฯ ข้อ 1  หน้า 96 
2. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลดงมะไฟจํานวน120,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนนุสภาวัฒนธรรมตําบลดงมะไฟในการดําเนินงาน
โครงการประเพณีแห่นําแห่ไฟ (บุญชําระหมู่
บ้าน)หมู่ 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  เช่นค่าจัดเตรียมสถานทีค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ หรือราย
จ่ายอืนตามความจําเป็นทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0808. 2/ว 3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808 2/ว/791 ลว. 3
 เมษายน 2560 ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  2
  แผนงาน การศาสนาฯ ข้อ 1  หน้า 96

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 293,500 บาท
งบบุคลากร รวม 158,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 158,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 134,500 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดนี

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน 10,000  บาท  ตังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีของพนักงานส่วนท้องถิน ปี พ.ศ
.2557 และแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าติดตังไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ ค่าซัก
ฟอก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555ลงวัน
ที 22 มีนาคม  2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหะนะ ค่าเช่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22 มีนาคม  2560

โครงการเปิดเส้นทางท่องเทียวในตําบลดงมะไฟ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเตรียมการต่างๆ ค่าอาหารว่าง นําดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์หรือรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  2  แผนงาน การศาสนาฯ ข้อ 7  หน้า 75

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เพือส่งเสริมการท่องเทียวในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเตรียมการ ค่า
อาหาร นําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  2  แผนงาน การศาสนาฯ ข้อ 7  หน้า 75

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวในตําบลดงมะไฟ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที ค่าตอบแทน ค่าเตรียมการ ค่า
อาหาร นําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องปรากฏในแผนสี
ปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  2  แผนงาน การ
ศาสนาฯ ข้อ 7  หน้า 75

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,384,100 บาท
งบลงทุน รวม 3,384,100 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,384,100 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างประตูและรัวรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ จํานวน 176,900 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูและรัวรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ไผ่  ก่อสร้างประตูและรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่  ความยาว
รวม  ๘๕  เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟเลขที 6 /2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตาม
ที องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟกําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดทีตัง
โครงการ latitude : 17.015061 longitude : 104.119339  ปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  2 แผนงานการ
ศึกษา ข้อ 9 หน้า 69

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:07:25 หน้า : 31/38



ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟ

จํานวน 100,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาภายในทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมะไฟ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ เลข
ที7/2561 พิกัดทีตัง
โครงการlatitude :17.088870longitude :104.103786ปรากฏ
ใน แผนสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ข้อ 20 หน้า 56

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา 
หมู่2

จํานวน 197,900 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านบ้านโพนก้างปลา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตรหรือรวมพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมะไฟเลขที 8/2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ
กําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude:17.077623  longitude :104.๐91443 พิกัดจุดสิน
สุดโครงการ latitude : 17.078690 longitude : 104.๐
91736 ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 1  หน้า 53

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้าง
ปลา-วัดศรีไพสณฑ์

จํานวน 492,400 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านบ้านโพนก้างปลา (สายแยกทางหลวงหมายเลข 2339-วัดศรีไพ
สณฑ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว176.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 890.50 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลขที 9/2561 พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ
กําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.069997 longitude : 104.๐91332 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.068806 longitude : 104.๐
90250 ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 1 หน้า 53

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 
12

จํานวน 200,500 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 12 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 90.00  เมตร  หนาเฉลีย 0.15  เมตร หรือพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  360.00  ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลดงมะไฟเลขที 10/2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟ กําหนด จํานวน 1 ป้าย  พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.008309  longitude : 104.125411 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.007493 longitude : 104.125212 
ปรากฏใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 1  หน้า 53

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:07:25 หน้า : 32/38



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 
7

จํานวน 399,800 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อย กว่า 718.00
  ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลขที 11/2561
 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ตามที องค์การบริหารส่วน
ตําบล
ดงมะไฟกําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.014204 longitude : 104.122388 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.015745  longitude : 104.122375
ปรากฏใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 1  หน้า 53

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่  
11 สายรอบดอนปู่ตา

จํานวน 200,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดง
มะไฟประชาพัฒนา หมู่ 11 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 400.00เมตร โดยลงดินถมปริมาณไม่น้อย
กว่า 1,627 ลูกบาศก์เมตร โดยลงลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 254 ลูกบาศก์
เมตร ปรับเกลียแต่งเรียบพร้อมงานวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (มอก.ชัน 3) ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 7 ท่อน ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลขที 12/2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟ กําหนด จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏใน แผนสี
ปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ข้อ 5  หน้า 54

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านเหล่านกยูง  หมู่ 6 สายรอบ
ดอนปู่ตา

จํานวน 199,800 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านก
ยูง หมู่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร ยาว 400.00  เมตร โดยลง
ดินถมปริมาณไม่น้อยกว่า 723 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังปริมาณไม่น้อย
กว่า 374 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลียแต่งเรียบพร้อม วางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชัน 3) ขนาด  0.40 เมตร จํานวน 7 ท่อน วาง
ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก
.ชัน 3) ขนาด  0.60 เมตร จํานวน 12  ท่อน พร้อมงานกําแพงปากท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับท่อกลมค.ส.ล
.ขนาด  0.60 เมตร 1 แถว 2 ด้าน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดง
มะไฟเลขที 13/2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตาม
ที องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ กําหนด จํานวน 1 ป้ายปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ข้อ 5  หน้า 54

โครงการก่อสร้างฝายห้วยดง บ้านดงมะไฟ หมู่ 1 จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายห้วยดง บ้านดงมะไฟ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลขที 14/2561พิกัดทีตัง
โครงการ latitude : 17.096890 longitude : 104.097726 ปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  4 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ข้อ 1  หน้า 84

วันทีพิมพ์ : 10/10/2561  10:07:25 หน้า : 33/38



โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดง
น้อย หมู่ 9

จํานวน 206,400 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ 9 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร
ยาว 90.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลข
ที 15/2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามที องค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมะไฟ กําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.041167  longitude : 104.๐91866 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.040448 longitude : 104.๐
91466 ปรากฏใน แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ข้อ 15  หน้า 55

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนากับ
แก้  หมู่ 5

จํานวน 203,600 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ 5 จุดที 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.40
 เมตรยาว 38.00  เมตร จุดที 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย 0.40
 เมตรยาว 55.00  เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลข
ที 16/2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามที องค์การ
บริหารส่วนตําบล
ดงมะไฟ กําหนด จํานวน 1 ป้าย  พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.048464  longitude : 104.095424 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.048183 longitude : 104.๐95869
 ปรากฏใน แผนสีปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 15  หน้า 55

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาแก  
 หมู่ 4

จํานวน 206,800 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาแก หมู่ 4 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร
ยาว 90.00   เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลข
ที 17/2561 พร้อม ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามที องค์การ
บริหารส่วนตําบล
ดงมะไฟ กําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.127980  longitude : 104.118198 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.128220 longitude : 104.117373
 ปรากฏใน แผนสีปี  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 15  หน้า 55
  

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโพน
แดง    หมู่ 8

จํานวน 200,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ 8 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลีย 0.30 เมตร  ยาว 106.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมะไฟเลขที 18/2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตาม
ที องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ กําหนด จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริม
ต้นโครงการ latitude : 17.032668  longitude : 104.135469 พิกัด
จุดสินสุดโครงการ latitude : 17.032042  longitude : 104.136217 
ปรากฏใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 15  หน้า 55
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โครงการขุดลอกลําห้วยทุ่งช้างตาย บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ 11 จํานวน 100,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยทุ่งช้างตาย บ้านดงมะไฟประชา
พัฒนา หมู่ 11 ช่วงที 1  ขนาดกว้าง 8.00  เมตร ยาว  300.00 เมตรลึก
เฉลีย 3.00  เมตร  รวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,350 ลูกบาศก์
เมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.092544 longitude : 104.113198 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude :17.089981 longitude : 104.112066,ช่วง
ที 2 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว100.00  เมตร ลึกเฉลีย 3.00  เมตรรวม
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,035 ลูกบาศก์เมตร  พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.094415 longitude : 104.117657 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.095161 longitude : 104.117546 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟเลขที 19/2561 ปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  4  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ข้อ 6  หน้า 84

โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 จํานวน 200,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองแวง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 ขนาด
กว้าง 35.00  เมตร ยาว  42 เมตร ลึกเฉลีย 3.00  เมตร รวมปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 3,753 ลูกบาศก์เมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมะไฟเลขที 20/2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตาม
ที องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ กําหนด จํานวน 1 ป้าย  พิกัดทีตัง
โครงการ latitude : 17.074240 longitude : 104.097782 ปรากฏ
ใน แผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  4 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ข้อ 10 หน้า 85

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนอง
ไผ่  หมู่ที 7

จํานวน 200,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองไผ่ หมู่ที 7 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 1.00  เมตร ยาว 365.00  เมตร หนาเฉลีย 0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50  เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  365.00  ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ
เลขที 21/2561 พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามที องค์การ
บริหารส่วนตําบลดงมะไฟ กําหนด จํานวน 1 ป้าย  พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ latitude : 17.014601 longitude : 104.120879 พิกัดจุด
สินสุดโครงการ latitude : 17.013787 longitude : 104.122375 
ปรากฏในแผนสีปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ข้อ 2  หน้า 53

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 393,000 บาท
งบบุคลากร รวม 318,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 318,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 318,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบลจํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีของพนักงานส่วนท้อง
ถิน ปี   พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่งาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วน จําเป็นนอกเวลา
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 25  พฤษภาคม 2550และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17  พฤศจิกายน 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม 

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการ"รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ ฯ เพือเฉลิมพระกียรติ
พระบาทสมเด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ฯลฯ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรนําและป่ารวมทังสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิง
แวดล้อม ได้แก่ ค่าจ้างเหมาปรับเกลียพืนที  ค่าจัดทําป้าย  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0801.2/ว 1060 ลงวันที 31  พฤษภาคม 2559  ปรากฏในแผนสีปีพ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 3  แผนงานการเกษตร ข้อ 2 หน้า 81

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะค่าเช่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธ์ปลา ปุ๋ยเคมี ปุ่ยชีวภาพ ต้นไม้ เมล็ดพันธ์พืช
เมล็ดพันธ์ผัก หญ้าแฝกและอืนๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,658,365 บาท
งบกลาง รวม 13,658,365 บาท
งบกลาง รวม 13,658,365 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 178,700 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 9,800,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมะไฟตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552  (กองสวัสดิการ
สังคม) 
ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ ว 1234 ลง
วันที 23  มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 แผนงานงบกลางฯ  ข้อ 2  หน้า64

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,800,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมะไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิมเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ ว
 1234 ลงวันที 23  มิถุนายน 2560  (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏใน
แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานงบกลางฯ  ข้อ 3  หน้า 64

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ ได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ ว 1234 ลงวัน
ที 23  มิถุนายน 2560  (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานงบกลางฯ  ข้อ 4  หน้า 64

สํารองจ่าย จํานวน 283,290 บาท
    เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนซึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า และสําหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นส่วน
รวม ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัย
อืนๆ ฯลฯตามความจําเป็นและเหมาะสม  ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667  ลงวัน
ที 12  มีนาคม 2545  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15  กรกฎาคม 2559และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที 6 มิถุนายน  2559  ปรากฏ
ในแผนสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  5  ข้อ 2  หน้า89
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 240,000 บาท
     -  ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกตัง
ไว้   20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย
จราจรทางบกให้สถานีตํารวจภูธรดงมะไฟ
     - ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสํานักงหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพืนที(สกลนคร)  ตังไว้  170,000
 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเรืองระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ในปี พ.ศ.2561 ในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ให้กับประชาชนในเขตตําบลดงมะไฟ  ปรากฏใน
แผนสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที 2 แผนงานงบกลางข้อ 1  หน้า 67
     - ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงมะไฟ ตัง
ไว้     50,000 บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบในการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลดงมะไฟ  พ.ศ.2560   ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20
  สิงหาคม  2553  (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนสีปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานงบกลาง ลําดับที  1 หน้า 64

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 206,375 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)โดยกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลทีมีพนักงานส่วนตําบล
ปฏิบัติหน้าที  ส่งเงินงบประมาณซึงตังจ่ายในรายการ “กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ส่วนตําบล)  กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน”ในอัตราร้อยละหนึงของประมาณการรายรับของข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 28  ลงวัน
ที  21 กรกฎาคม  2559  และหนังสือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท .0808.5/ว 29  ลงวันที 21  กรกฎาคม 2559
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