




ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟจึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 33,456,273.02 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,474,575.20 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,304,929.67 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 23,998.46 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 14 โครงการ รวม 57,653.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 40,887,173.34 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,172,177.30 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 336,047.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 204,110.81 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 135,829.25 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,212,691.98 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,826,317.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 947,931.12 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 28,852,106.88 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,277,232.12 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,545,840.68 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,654,402.17 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,995,002.02 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,379,629.89 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 910,479.76 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,355,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,087,559.34 1,060,000.00 1,160,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 62,710.00 24,000.00 20,250.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 244,857.63 205,000.00 255,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 164,967.88 150,000.00 155,000.00

หมวดรายได้จากทุน 440.00 1,500.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,560,534.85 1,440,500.00 1,591,250.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,150,763.32 22,160,000.00 22,729,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24,150,763.32 22,160,000.00 22,729,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,722,363.00 30,029,700.00 26,679,750.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24,722,363.00 30,029,700.00 26,679,750.00
รวม 50,433,661.17 53,630,200.00 51,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,630,107.24 15,082,020.00 12,777,110.00

งบบุคลากร 12,709,238.35 15,796,140.00 16,214,240.00

งบดําเนินงาน 8,360,544.52 11,742,240.00 11,604,850.00

งบลงทุน 3,779,450.00 7,159,800.00 5,548,300.00

งบเงินอุดหนุน 4,598,718.08 3,850,000.00 4,855,500.00

รวมจายจากงบประมาณ 39,078,058.19 53,630,200.00 51,000,000.00

รวม 39,078,058.19 53,630,200.00 51,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ
อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,664,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 826,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,752,450

แผนงานสาธารณสุข 1,615,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,273,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,044,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 370,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 865,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,284,000

แผนงานการเกษตร 527,900

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,777,110

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,412,500 1,984,200 9,396,700

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,987,000 0 2,987,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,425,500 1,984,200 6,409,700

งบดําเนินงาน 2,181,000 1,064,000 3,245,000

    ค่าตอบแทน 430,000 320,000 750,000

    ค่าใช้สอย 1,061,000 649,000 1,710,000

    ค่าวัสดุ 325,000 80,000 405,000

    ค่าสาธารณูปโภค 365,000 15,000 380,000

งบลงทุน 10,000 12,900 22,900

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 12,900 22,900

                                             รวม 9,603,500 3,061,100 12,664,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมะไฟ

อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 456,300 456,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 456,300 456,300

งบดําเนินงาน 298,000 298,000

    ค่าตอบแทน 153,000 153,000

    ค่าใช้สอย 145,000 145,000

งบลงทุน 72,500 72,500

    ค่าครุภัณฑ์ 72,500 72,500

                                             รวม 826,800 826,800
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 937,700 1,748,100 0 2,685,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 937,700 1,748,100 0 2,685,800

งบดําเนินงาน 268,000 3,111,250 143,000 3,522,250

    ค่าตอบแทน 153,000 180,000 0 333,000

    ค่าใช้สอย 75,000 1,231,750 123,000 1,429,750

    ค่าวัสดุ 40,000 1,659,500 0 1,699,500

    ค่าสาธารณูปโภค 0 40,000 20,000 60,000

งบลงทุน 29,800 34,600 0 64,400

    ค่าครุภัณฑ์ 29,800 34,600 0 64,400

งบเงินอุดหนุน 0 2,480,000 0 2,480,000

    เงินอุดหนุน 0 2,480,000 0 2,480,000

                                             รวม 1,235,500 7,373,950 143,000 8,752,450



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 355,400 355,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 355,400 355,400

งบดําเนินงาน 999,600 999,600

    ค่าตอบแทน 174,600 174,600

    ค่าใช้สอย 725,000 725,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบลงทุน 20,000 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000

    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

                                             รวม 1,615,000 1,615,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 847,000 847,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 847,000 847,000

งบดําเนินงาน 426,000 426,000

    ค่าตอบแทน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 271,000 271,000

    ค่าวัสดุ 55,000 55,000

                                             รวม 1,273,000 1,273,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,970,140 0 1,970,140

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,970,140 0 1,970,140

งบดําเนินงาน 2,454,000 0 2,454,000

    ค่าตอบแทน 521,000 0 521,000

    ค่าใช้สอย 1,353,000 0 1,353,000

    ค่าวัสดุ 580,000 0 580,000

งบลงทุน 84,500 0 84,500

    ค่าครุภัณฑ์ 84,500 0 84,500

งบเงินอุดหนุน 35,500 1,500,000 1,535,500

    เงินอุดหนุน 35,500 1,500,000 1,535,500

                                             รวม 4,544,140 1,500,000 6,044,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000

    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

                                             รวม 370,000 370,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่ง

เสริมการท่องเที่ยว
รวม

งบบุคลากร 0 0 160,000 160,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 160,000 160,000

งบดําเนินงาน 308,000 0 37,000 345,000

    ค่าตอบแทน 0 0 12,000 12,000

    ค่าใช้สอย 208,000 0 25,000 233,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 340,000 20,000 360,000

    เงินอุดหนุน 0 340,000 20,000 360,000

                                             รวม 308,000 340,000 217,000 865,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบลงทุน 5,284,000 5,284,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,284,000 5,284,000

                                             รวม 5,284,000 5,284,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 342,900 342,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 342,900 342,900

งบดําเนินงาน 185,000 185,000

    ค่าตอบแทน 95,000 95,000

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

                                             รวม 527,900 527,900



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,777,110 12,777,110

    งบกลาง 12,777,110 12,777,110

                                             รวม 12,777,110 12,777,110







รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ

อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,603,500 บาท

งบบุคลากร รวม 7,412,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,987,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายองคการบริหาร
สวนตําบล โดยตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ฯ พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยตั้งจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ฯ พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล โดยตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ฯ พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหาร สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ฯ พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาสภา
องคการบริหารสวนตําบลและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกองคการ
บริหาร สวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกฯ  พ.ศ
. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,425,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,374,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนรายเดือนของปลัด อบต.จํานวน 12 เดือน เดือน
ละ7,000 บาท เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว.28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารและอํานวยการทอง
ถิ่น จํานวน 3 อัตรา ตําแหนง ปลัด อบต.,รองปลัด อบต.,หัวหนาสํานัก
ปลัด เปนไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น(ฉบับที่ 10)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 746,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษ ของพนักงานจางทั่วไปและ
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  6  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 2,181,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 335,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเปนกรณีพิเศษ เปนเงิน220,000 บาท เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นของทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการในการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟหรือดานอื่นๆที่เกี่ยวของ 
เปนเงิน 25,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน 90,000  บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเรงดวน จําเปนนอกเวลาราชการ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 1,061,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานระบบบริหารงานบุคคล จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาใหแก เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานระบบบริหารงาน
บุคคลและงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 1ราย เดือน
ละ 9,000 บาท 12 เดือนเปนเงิน 108,000 บาท เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
งานบริหารทั่วไปและงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 1 ราย เดือน
ละ 9,000 บาท 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาจางเหมาบริการถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการถายเอกสาร สําหรับงานกิจการสภาหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียม คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาประปา คาซักฟอก ฯลฯเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาใหแกผูรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ และ
งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 1 ราย เดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน12 เดือนเปนเงิน 108,000 บาท เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลางองคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟเปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลง
วันที่ 14  สิงหาคม 2552
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งไว 10,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการดวยและคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจํา
เปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ  ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือการประชุมคณะกรรมการที่จัด
ตั้งตามกฏหมาย ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนตอง
จายเกี่ยวกับการเลี้ยงรองในการประชุม ฯลฯเปนไปตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในงาน/กิจกรรมรัฐพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับองคพระมหา
กษัตริย และสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อเปนการถวายราชสักการะสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเปนการปฏิบัติตามแบบ
แผน จารีตประเพณีอันดีงามและประชาสัมพันธในการเชิญชวนหรืออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนที่มารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ เชนงาน
รับเสด็จงานเฉลิมฉลองงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการและกิจกรรม
ของหนวยงานที่เกี่ยวของจัดขึ้นและสั่งใหอบต.ดงมะไฟเขารวมกิจกรรม ฯลฯ
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆคาใช
จายในการจัดสถานที่ ฯลฯและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0803/ว 735ลงวัน
ที่ 16 มีนาคม 2561ปรากฏในแผน2561-2565 ยุทธศาสตรที่5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป ขอ3

วันที่พิมพ : 10/9/2562  16:07:25 หนา : 5/60



คาใชจายโครงการจัดประชุมประชาคมหมูบานระดับตางๆเพื่อทําแผนและ
ทบทวนแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาตําบลดงมะไฟประจําปีงบประมาณ 
2563

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดประชุมประชาคมระดับหมูบานระดับตําบล เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาอาหารและอาหารวางและเครื่องดื่ม หรือรายจายอื่นในการ
ประชุมหรืออบรมใหความรูหรือการรับฟงความคิดเห็น สํารวจความตองการ
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่เขาลักษณะรายจายหมวดนี้ เปนไปตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1921ลงวัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2562ปรากฏในแผนทองถิ่น 2561-2565 ยุทธฯ 5 แผน
งานบริหารงานทั่วไป ขอ 1

คาใชจายโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให
บริการประชาชนดีเดน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ ฯ ไดแก คาป้าย คาวิทยากรคาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของในโครงการ
นี้  นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557ปรากฏใน แผน
พัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไปขอ 7

คาใชจายโครงการรณรงคประชาธิปไตย ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคใหประชาชนรูจักการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เชน คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาคาจัด
เตรียมสถานที่ คาเตรียมการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม หรือราย
จายอื่นที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ 2

คาใชจายโครงการสัมมนาสรางความเขาใจในการปฏิบัติของเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 
2540 แกเจาหนาที่บุคลากรของหนวยงาน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ ฯ ไดแก คาป้าย คาวิทยากร คาอาหารคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของในโครงการ
นี้  นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557ปรากฏใน แผน
พัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ 8
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คาใชจายโครงการสัมมนาเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจที่มีผลกระทบตอ
ประชาชน และสิทธิที่จะไดรูขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 แกประชาชนตําบลดงมะไฟ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ ฯ ไดแก คาป้าย คาวิทยากร คาอาหารคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของในโครงการนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557ปรากฏใน แผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ 9

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเชนคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะคาเชาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติม

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กรณี
ครบวาระการดํารงตําแหนง

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายจัดเตรียมการและการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดแก คาวัสดุ อุปกรณ หรือราย
จายอื่นที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561ปรากฏใน แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ 10

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ ฯ ไดแก คาป้าย คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของในโครงการนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏใน แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ 11
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โครงการรณรงคป้องกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง พนักงานจางเหมาบริการ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ ฯ ไดแก คาป้าย คาวิทยากร คาอาหารคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของในโครงการ
นี้  นี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557ปรากฏใน แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565  ยุทธฯ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ โดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานหรือคาจางแรงงานของ
บุคคลภายนอก เชน คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องถายเอกสาร รถ
ยนต เครื่องพนหมอกควัน ตู โต๊ะ ครุภัณฑตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆเชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยาง
ลบ คลิป เปก ธงชาติ  สิ่งพิมพที่จากการซื้อหรือจางพิมพ  น้ําดื่ม เกาอี้
พลาสติกและอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้าสวิตซไฟฟ้าไมโครโฟน ลําโพง และอื่นๆฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัววัสดุที่ใชทําความสะอาด และ
อุปกรณอื่นๆ เชน แปรงไมกวาด ถวยชาม แกวน้ํา ผาปูโต๊ะ น้ํายาทําความ
สะอาดพื้นและอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี แปรงทาสี อิฐ กระเบื้อง ปูน
ซีเมนต ทราย อางลางมือ ทอน้ํา ฯลฯ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของกับหมวดราย
จายนี้และอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน สายพวงแบตเตอร
รี่ ประแจปากตาย  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรกไขควง น็อต และ
สกรู และอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญา และรถอื่นๆเพื่อใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง และวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้าย ไมอัด กระดาษ
โปสเตอร ฟิลม พูกัน และอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับ ผงหมึก แป้นพิมพ แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล หมึกคอมพิวเตอร เมาส หัวพิมพ และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ หรืออื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

จายเปนคาไฟฟ้าภายในสํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1กุมภาพันธ 2562
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทภายในสํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑที่มีลักษณะเปนการซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

งานบริหารงานคลัง รวม 3,061,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,984,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,984,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,623,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารและอํานวยการทอง
ถิ่น จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง ผูอํานวยการคลัง เปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 10)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 305,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษ พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,064,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเปนกรณีพิเศษ เปนเงิน 100,000 บาท เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นของทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน 50,000  บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเรงดวน จําเปนนอกเวลา
ราชการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 649,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการเงิน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานการเงิน และงานอื่นๆที่ไดรับ
มอบหมาย จํานวน 1 ราย เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน เปน
เงิน 108,000 บาท  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานจัดเก็บรายได จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาใหแกผูปฏิบัติงานดานจัดเก็บรายได และงานอื่นๆที่ได
รับมอบหมาย จํานวน 1ราย เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน เปน
เงิน 108,000 บาทเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั่วไปกองคลัง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาใหแกคนงานทั่วไปกองคลัง และงานอื่นๆที่ไดรับมอบ
หมาย จํานวน 1 ราย เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นๆ  เชน  คาเชาทรัพยสิน  คาธรรมเนียม คา
เย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ คา ประปา คาซักฟอก ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคา
บริการดวยและคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายตามโครงการ จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทรัพยสิน เชน คาจางเจา
หนาที่ คาวัสดุและคาดําเนินการอื่นที่จําเปน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ 4
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยงคาพาหนะคาเชาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ โดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานหรือคาจางแรงงานของ
บุคคลภายนอก  เชน คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องถาย
เอกสาร ตู โต๊ะ ครุภัณฑตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

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

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปก ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่จากการซื้อหรือจางพิมพ  น้ําดื่ม เกาอี้พลาสติกและอื่นๆ ฯลฯ
 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ งานบานงานครัว วัสดุที่ใชทําความสะอาด และ
อุปกรณอื่นๆ เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม แกวน้ํา ผาปูโต๊ะ น้ํายาทําความ
สะอาดพื้น และอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้าย ไมอัด กระดาษ
โปสเตอร  ฟิลม พูกัน และอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับ ผงหมึก แป้นพิมพ แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล หมึกคอมพิวเตอร เมาส หัวพิมพ และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ หรืออื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียโทรเลขคาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

งบลงทุน รวม 12,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ราคาหลังละ 7,900 บาท สําหรับ
กองคลัง โดยมีคูณลักษณะพื้นฐานดังนี้ มีหูลิ้นชัก คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก) ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ
ธันวาคม ปี 2561

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑที่มีลักษณะเปนการซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง ฯลฯเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 826,800 บาท

งบบุคลากร รวม 456,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 456,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 296,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 142,100 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 17,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 298,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 148,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเปนกรณีพิเศษ จํานวน  38,000 บาท เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นของทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานของ อป
พร. จํานวน  100,000 บาท ตั้งตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ 0808.2/ว 3785  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกไดเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารคมนาคมสําหรับติดตั้งสถานีวิทยุสื่อสาร
คมนาคมของเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดประจําที่  ขนาด 40 วัตต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารคมนาคมสําหรับติดตั้ง
สถานีวิทยุสื่อสารคมนาคมของเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดประจํา
ที่  ขนาด 40 วัตต ไดแกคาจางเหมาแรงงาน คาอุปกรณ เชน เสาแปบเหล็กถัก
สูง 12 เมตร  สลิงดึงเสาพรอมฐาน แผงรับสงสัญญาณชนิด 2 หวง สายนํา
สัญญาณพรอมชุดขอตอ ความยาวไมนอยกวา 20 เมตร พรอมติดตั้งอุปกรณ
สายลอฟ้า ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นๆ  เชน คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียม  คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาติดตั้งไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท คาซัก
ฟอก ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ ในเขตตําบลดงมะไฟ โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ และคาใช
จายอื่นที่จําเปนในชวงเทศกาล งานประเพณีและงานอื่นๆ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวัน
ที่ 5 เมษายน 2562ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565ยุทธศาสตร
ที่ 5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ขอ6

คาใชจายโครงการฝึกอบรม(ทบทวน) อปพร.ตําบลดงมะไฟ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฝึกอบรมให อปพร.ในการป้องกันสาธารณภัยตางๆ เชนคา
วิทยากร หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินการโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมปรากฏใน
แผน 2561-2565 ยุทธศาสตรที่  5 แผนงานรักษาความสงบภายใน ขอ 4

คาใชจายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อเตรียมความ
พรอมในการป้องกันภัยป่า เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม ปรากฏในแผน 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แผน
งานการรักษาความสงบภายใน ขอ 3

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยงคาพาหนะคาเชาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555และที่
แกไขเพิ่มเติม
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งบลงทุน รวม 72,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,500 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เลื่อยโซยนต ขนาดบาร 12 นิ้ว จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนตขนาดเล็ก จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ไมมีมาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาทองตลาด

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดประจําที่  ขนาด 40 วัตต  จํานวน 1  เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดประจํา
ที่ ขนาด 40 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ตัวเครื่อง เพาเวอรซัพพลาย ไมโครโฟน พรอม
อุปกรณติดตั้งครบชุด หนังสือคูมือ ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2561

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท รวมเปน
เงิน 24,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  ตัวเครื่อง แทนชารท แบ
ตเตอรรี่ ไมนอยกวา 1 กอน เสายาง เหล็กพับ ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561

ครุภัณฑโรงงาน

แมแรงตะเฆ ขนาด 2 ตัน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแมแรงตะเฆขนาด 2 ตัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ เปนแม
แรงแบบตะเฆ มีดามคัดโยกแบบมือถือทุกขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่สามารถ
ยกหรือรับน้ําหนักไดขั้นต่ํา ทั้งนี้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม พ.ศ. 2561

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,235,500 บาท

งบบุคลากร รวม 937,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 937,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 725,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลประเภทอํานวยการ
ทองถิ่นตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตราเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 10)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 170,700 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 268,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 153,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ แกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางผูมีสิทธิ์ไดรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 80,000 บาท เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นของทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน 20,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางในกรณีที่ปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนนอกเวลา
ราชการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 10/9/2562  16:07:25 หนา : 18/60



ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นๆ เชนคาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียม คาเบี้ย
ประกัน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯคาติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้ง
ประปา ติดตั้งโทรศัพท คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นๆซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองและ
คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา ดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลเปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติโดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานหรือคาจางแรงงานของ
บุคคลภายนอก เชน คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องถายเอกสาร รถ
ยนต เครื่องพนหมอกควัน ตู โต๊ะ ครุภัณฑตางๆฯลฯเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผาประดับธงชาติ น้ําดื่ม มานปรับ
แสง สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพฯลฯ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของให
กับกองการศึกษาฯเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวใหกับกองการศึกษาฯ ไดแก วัสดุที่
ใชทําความสะอาดและอุปกรณอื่นๆ เชน ไมกวาดไมถูพื้น น้ํายาทําความ
สะอาด ถวย ชาม แกวน้ํา ผาปูโต๊ะ ผาเช็ดตัว ถังขยะ ผาหรือรายจายอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้ายไมอัด กระดาษ
โปสเตอร ฟิลม พูกันและสี เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง
อัด ขยาย เปนตนฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน เมมโมรี่การด แผนหรือจานบันทึกขอมูล
ตลับผงหมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แบบซีดีรอม และอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร เปนตนฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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งบลงทุน รวม 29,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พรอมติดตั้ง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาด  18,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000
 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร 5 
4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เปนตน
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตูตั้งพื้น เปนเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอกอากาศ
6.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
7.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตามมติ
คณะกรรมการ นโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาดาน
ราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
-ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา
-ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต (บีทียูตอวัตต)
ผลที่ไดคือคา EER ถาคาของ EER สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ
สูงสามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร ตั้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
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ชั้นวางอเนกประสงค จํานวน 1 หลัง จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค ขนาดไมนอย
กวา 120x45x180 เซนติเมตร จํานวน 1 หลัง สําหรับกองการศึกษาฯ เนื่อง
จากเปนครุภัณฑที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาทองตลาด

ตูเหล็กบานเปิดทึบ แบบ 2 บาน ทรงเตี้ย จํานวน 1 หลัง จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเปิดทึบ แบบ 2 บาน ทรงเตี้ย ขนาดไมนอย
กวา 4 ฟุต (121.8*45.7*122.5 เซนติเมตร) จํานวน 1 หลัง สําหรับกองการ
ศึกษาฯ เนื่องจากเปนครุภัณฑที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑจึงขออนุมัติซื้อตามราคาทองตลาด

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,373,950 บาท
งบบุคลากร รวม 1,748,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,748,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 997,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงครู,ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 4 อัตรา เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวัน
ที่ 21 มิถุนายน 2561

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ (ค.ศ.2) ของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงครู ค.ศ.2 จํานวน 1 อัตรา เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 673,100 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนง ผูดูแลเด็กจํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายหมวดนี้สําหรับพนักงานจางทั่วไป  พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ดูแลเด็ก  จํานวน 5 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 3,111,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ แกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางผูมีสิทธิ์ไดรับ การประเมิน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน  150,000
 บาท จํานวน 9 อัตรา เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ จัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
ครู,ครูผูดูแลเด็กผูที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,231,750 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการงานดูแลเด็กเล็กระดับปฐมวัย จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหแกผูชวยปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็กระดับ
ปฐมวัย  จํานวน 1ราย เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 108,000 บาท เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562

คาจางเหมาบริการงานบันทึกระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น งาน
ธุรการ งานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหแกผูปฏิบัติงานบันทึกระบบขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น งานธุรการ งานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด  จํานวน 1 ราย เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 108,000 บาท หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียม คา
เบี้ยประกัน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปาคา
ซักฟอก ติดตั้งโทรศัพท ติดตั้งคูสายอินเทอรเน็ตคาเชาทรัพยสิน ฯลฯ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล,พนักงานจางตําแหนงครู,ครูผูดูแลเด็ก  ผูดูแลเด็ก เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน การเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม

โครงการเผยแพรผลงานและแขงขันทักษะทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเผยแพรผลงานและแขงขันทักษะทาง
วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล อาทิ คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาเงินรางวัล คาจางเหมาหรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของกับ
โครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานฯ  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานการศาสนา ฯ

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 925,750 บาท

1.คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  637,000  บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  130 คนๆละ 20 บาทจํานวน 245 วันตั้งจายจากแผนการรับเด็ก
เล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
2.คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 204,000  บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑและเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่มีอายุ 2-5
 ปี จํานวน 120 คนๆละ1,700 บาท ตั้งจายจากจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562  ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามหนังสือกระทรวง

วันที่พิมพ : 10/9/2562  16:07:25 หนา : 24/60



มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3.คาหนังสือเรียน จํานวน   15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนใหกับเด็กเล็กที่มีอายุ 3-5 ปีในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน75คนๆละ 200 บาทตอปีตั้งจายจากแผนการรับเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา2562 ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
4. คาอุปกรณการเรียน   จํานวน  15,000  บาท
เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนใหกับเด็กเล็กที่มีอายุ 3-5 ปีในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 75 คนๆละ 200 บาทตอปีตั้งจายจากแผนการรับเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
5.คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน  22,500 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนใหกับเด็กเล็กที่มีอายุ 3-5 ปีในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 75 คนๆละ 300 บาทตอปี ตั้งจายจากแผนการรับเด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
6.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน    32,250  บาท
เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับเด็กเล็กที่มีอายุ 3-5 ปีในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 75 คนๆละ 430 บาท ตอปี ตั้งจายจากแผนการรับเด็ก
เล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ โดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ และคาแรงงาน หรือคาจางแรง
งานของบุคคลภายนอก เชน คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องถาย
เอกสาร รถยนต เครื่องพนหมอกควัน ตู โต๊ะ ครุภัณฑตางๆฯลฯเปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

ค่าวัสดุ รวม 1,659,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 34,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน   30,000 บาท เชน เหล็กดัด มุง
ลวด กระดาษ ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ  พระพุทธรูป มานปรับ
แสง (ตอผืน) มูลี่ ผามานหนาตางๆฯลฯ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางของผลิตจากไม 3 ชั้น จํานวน  10 ตัวๆละ 450
 บาท เปนเงิน 4,500 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ไมโครโฟน ลําโพง หรือรายจายอื่นที่
เกี่ยวของ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ไดแก วัสดุที่ใชทําความสะอาดและ
อุปกรณอื่นๆ เชน ไมกวาด ไมถูพื้น น้ํายาทําความสะอาด ถวย ชาม แกว
น้ํา ผาปูโต๊ะ ผาเช็ดตัว ถังขยะ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,560,000 บาท

1.อาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 270,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวนเด็กเล็ก 130 คนๆละ 8 บาท จํานวน 260 วัน ตั้งจายจากยอดเด็ก
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562
2.วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  จํานวน 1,289,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตําบล
ดงมะไฟ จํานวน 6 แหง จํานวนนักเรียน 620 คนๆละ 8 บาท จํานวน 260
 วันตั้งจายจากแผนการรับเด็กนักเรียนประจําปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้จะเบิก
จายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน ไม สี แปรง
ทาสี อิฐ กระเบื้อง ปูนซีเมนต ทราย อางลางมือ ทอน้ํา ราวพาดผาหรือราย
จายอื่นที่เกี่ยวของ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้าย กระดาษ
โปสเตอร ฟิลม พูกันและสี เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง
อัด ขยาย เปนตน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับ ผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แบบซีดีรอม และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร เปนตน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาใชจายคาเชาคูสายอินเทอรเน็ตและคาสื่อสาร
อื่นๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

งบลงทุน รวม 34,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชั้นวางรองเทาเด็กจํานวน 5 ชุด จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางรองเทาสําหรับเด็ก จํานวน  5 ชุดๆ
ละ 2,800 บาท  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยมีคุณลักษณะ
คือ ผลิตจากไม ขนาดไมนอย
กวา 120*25*60 เซนติเมตร จํานวน 20 ชอง เนื่องจากเปนครุภัณฑที่มีขนาด
และราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคา
ทองตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/1989 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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พัดลมโคจร จํานวน  4 ตัว จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว รวมคาติดตั้ง สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองไผ จํานวน 4 ตัวๆละ 1,950 บาท จํานวน  7,800
 บาทและคาติดตั้ง  จํานวน 1,200 บาท  รวมเปนเงิน 9,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 
- สามารถปรับแรงลมได 3 ระดับ
- ปรับรัศมีการสายไดตั้งแต 15,30 และ 50 องศา
- มีสวิตซควบคุมการสาย กระจายลมเย็นไดตามทิศทางที่ตองการ
- มอเตอรประสิทธิภาพสูง เสริมดวยระบบหลอลื่น BALL BEAR ING
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยดวยระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL FUSA
- ผานกระบวนการผลิตที่ไดรับรองระบบ ISO 9001 และมาตรฐาน ม อ ก.
- ไดรับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
-  คาติดตั้ง  จํานวน 1,200 บาท เนื่องจากเปนครุภัณฑที่มีขนาดและ
ราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาทอง
ตลาด

พัดลมติดผนัง จํานวน  3 ตัว จํานวน 6,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานดงมะไฟ  จํานวน 3 ตัวๆละ 1,900 บาท จํานวน 5,700 บาท และคาติด
ตั้ง  จํานวน 900 บาท รวมเปนเงิน 6,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
- สามารถปรับแรงลมได 3 ระดับ คือ 1,2,3  ดวยสวิตซควบคุมแรงลมแบบ
สายดึง,เลือกปรับสายซาย-ขวา  
- กระจายสายลมเย็น 
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ THERMAL FUSE,แรงดันไฟ (โวลต) 220,ความถี่ 50
 เฮิรต  
- คาติดตั้ง  จํานวน 900 บาท เนื่องจากเปนครุภัณฑที่มีขนาดและราคานอก
เหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาทองตลาด
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเลน ซีดี/ดีวีดี จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนซีดี/ดีวีดี สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดง
มะไฟ จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เลนแผน : CD/CD-R/VCD/SVCD/DVD/DVD-R/MP-3 ได
- ระบบเสียง 5.1 แชลแนล
- มีชองเสียบไมค คาราโอเกะ 2 ชอง
- มีชองตอสัญญาณภาพแบบดิจิตอล: HDMI/576p,720p,1080i,1080p
 เนื่องจากเปนครุภัณฑที่มีขนาดและราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาทองตลาด

งบเงินอุดหนุน รวม 2,480,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,480,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 2,480,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนใหกับนักเรียนชั้น
อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในตําบลดงมะไฟทั้ง 6 แหง
จํานวน  620 คนๆละ 20 บาทจํานวน 200 วัน ตั้งจายจากยอดเด็กนักเรียน ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 143,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 143,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 123,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการงานดูแลศูนยอินเทอรเน็ตชุมชน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหแกพนักงานปฏิบัติงานดูแลศูนยอินเทอรเน็ต
ชุมชนและงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 1 ราย เดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน ICT เพื่อการเรียนรูสําหรับนักเรียนและบุคคล
ทั่วไป

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมา คาจัดเตรียมสถานที่คาเตรียม
การ คาอาหาร น้ําดื่ม อาหารวางหรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการดัง
กลาวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานการศึกษา ขอ12

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ โดยเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานหรือคาจางแรงงาน
ของบุคคลภายนอก เชน คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร  ตู โต๊ะ ครุภัณฑ
ตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาใชจายคาเชาคูสายอินเทอรเน็ตและคาสื่อสาร
อื่นๆของศูนยอินเทอรเน็ตชุมชนตําบลดงมะไฟเปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,615,000 บาท

งบบุคลากร รวม 355,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 999,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 174,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเปนกรณีพิเศษ  เปนเงิน 20,600 บาท  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นของทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จํานวน 10,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น  จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ6,000 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 144,000 บาท(จะเบิกจายได
เมื่อไดรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)

ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานแพทยฉุกเฉิน(กู
ชีพ) ที่มิไดเปนพนักงานสวนทองถิ่น ที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลใหปฏิบัติหนาที่ในการชวยเหลือผูป่วยอุบัติเหตุและผูป่วยฉุก
เฉิน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯลงวัน
ที่ 16 ตุลาคม 2560และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2พ.ศ
. 2561  จํานวน 4 ราย เดือนละ9,000 บาท จํานวน 12 เดือน

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาใหแกผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข และงานอื่นๆที่ได
รับมอบหมาย จํานวน1ราย เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน เปน
เงิน  108,000 บาท เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียม คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาติดตั้งไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท คาซัก
ฟอก ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยเชน น้ํายาเคมีพนหมอก
ควัน สารกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ สําหรับป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคไขเลือดออกในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปน
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565  ยุทธศาสตร
ที่ 2 แผนงานสาธารณสุข ขอ13

คาใชจายโครงการรณรงคป้องกันโรคระบาดจากสัตวสูคน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาคาวัสดุอุปกรณตางๆและคา
จางเหมาบริการอาสาสมัครปศุสัตวหรือรายจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรายจาย
หมวดนี้ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสาธารณสุข ขอ 14

คาใชจายโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ตนทาง ไดแกคาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและอาหารวาง คาป้ายและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของในโครงการ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 ยุทศาสตรที่ 3 แผนงานสาธารณสุข ขอ 2

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ย
เลี้ยงคาพาหนะคาเชาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555และที่
แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน สายพวงแบตเตอรรี่ ประแจ
ปากตาย แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก ไขควง สัญญาณไฟฉุก
เฉิน แผงกั้นจราจรและอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญา และรถอื่นๆเพื่อใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ  เชน น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
จาระบี  น้ํามันเครื่อง และวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอลน้ํายา
ตางๆ เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ถุงมือ ผาก็อตพันแผล สําลี น้ําเกลือสําหรับลาง
แผล ใชในงานระบบการแพทยฉุกเฉิน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รถเข็นชนิดนอน จํานวน 1 คัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อรถเข็นชนิดนอน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เปนรถเข็นผูป่วยชนิดนอนพรอมเปลหาม
-โครงตัวรถทําดวยโลหะไมเปนสนิมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว
-ชั้นลางมีที่สําหรับวางของทําดวยอะลูมิเนียมหรือโลหะไมเปนสนิมติดตัวกับตัว
รถ
-มีที่สําหรับใสถังออกซิเจน
-มีลอใหญ 2 ลอ และมีลอเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ลอ 
-ขนาดตัวรถ ไมนอยกวา 60คูณ 200 คูณ 80 เซนติเมตร 
-อุปกรณประกอบดวย 1.เสาน้ําเกลือทําดวยโลหะไมเปนสนิม 1 อัน 
เปลหามทําดวยอะลูมิเนียมชนิดหนา หรือโลหะไมเปนสนิมมีเบาะหุมหนัง
เทียม ทั้งนี้ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อในราคา
ทองตลาด
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค ฯลฯ
 หมูบานละ 20,000 บาท จํานวน 12 หมูบาน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 2 แผนงานสาธารณสุข ขอ1-12

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,273,000 บาท

งบบุคลากร รวม 847,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 847,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของอํานวยการทองถิ่นตําแหนง ผูอํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม จํานวน1 อัตรา เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 10)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 426,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเปนกรณีพิเศษ เปนเงิน 70,000 บาท เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นของทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จํานวน 20,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเรงดวน จําเปนนอกเวลา
ราชการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541และแกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 271,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานดานเด็กและเยาวชน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาและบริการผูปฏิบัติดานเด็กและ
เยาวชน  จํานวน 1ราย เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาและบริการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตําแหนงคนงานทั่ว
ไป จํานวน1ราย เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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คาจางเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นๆ  เชน คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียม คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาติดตั้งไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท คาซัก
ฟอก ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พักคาลง
ทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ,คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่น ๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยเปนการจางเหมาทั้งสิ่งของและคา
แรงงานหรือคาจางแรงงานของบุคคลภายนอกเชน คาซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร โต๊ะตู ครุภัณฑตาง ๆฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

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

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม
บรรทัด ยางลบ คลิป เปก ธงชาติ  สิ่งพิมพที่จากการซื้อหรือจางพิมพ  น้ํา
ดื่ม เกาอี้พลาสติกและอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้าสวิตซไฟฟ้าไมโครโฟน ลําโพง และอื่นๆฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัววัสดุที่ใชทําความสะอาด และ
อุปกรณอื่นๆ เชน แปรงไมกวาด ถวยชาม แกวน้ํา ผาปูโต๊ะ น้ํายาทําความ
สะอาดพื้น และอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้าย ไมอัด กระดาษ
โปสเตอร ฟิลม พูกัน และอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับ ผงหมึก แป้นพิมพ แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล หมึกคอมพิวเตอร เมาส หัวพิมพ และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ หรืออื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,544,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,970,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,970,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,305,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง อํานวยการทองถิ่น จํานวน 1 อัตราเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 10)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 606,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษ พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,454,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 521,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 340,000 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบ?%
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเรงดวน จําเปนนอกเวลาราชการ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,353,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่งานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาและบริการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตําแหนงคนงานทั่ว
ไปปฏิบัติงานกองชาง  จํานวน 1 ราย เดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ2562

คาจางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานผลิตพิมพและตรวจเอกสาร จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาและบริการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานผลิตพิมพและ
ตรวจสอบเอกสารกองชาง  จํานวน 1  ราย เดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือนเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

คาจางเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นๆ  เชน คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียม คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คา ประปาและโทรศัพท คาซักฟอก ฯลฯเปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายการออกรังวัดหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญที่หลวง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  คาดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญที่หลวงหรือ
การตรวจสอบแนวเขต เพื่อป้องกันการบุกรุกในเขตตําบลดงมะไฟ ฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0804.4/ว
 1161 ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2551 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตร ที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน ขอ1

คาใชจายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  คาดําเนินการจัดสงเก็บตัวอยางน้ําและตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคจากแหลงน้ําผลิต/จายน้ําภายในตําบลดงมะไฟและ
หรือสุมตรวจที่ปลายทาง หรือดําเนินการอื่นๆที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปา ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.2/ว 2594  ลงวันที่  26 ธันวาคม 2550 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน ขอ3

คาใชจายโครงการธนาคารน้ําใตดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการธนาคารน้ําใตดิน เชน คาป้าย  คาวัสดุและคา
ดําเนินการอื่นที่จําเปนที่เกี่ยวของในโครงการการนี้ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน ขอ4

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่ม
เติม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,020,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ โดยแยกเปน
1. โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบลดงมะไฟ จํานวน 200,000
 บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานหมู 1 – 12
2. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลดง
มะไฟ จํานวน 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน หมู 1 – 12
3. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น จํานวน 620,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ไดแก คาจาง
เหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานหรือคาจางแรงงานของบุคคลภาย
นอก เชน คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องถายเอกสาร รถ
ยนต ตู โต๊ะ ครุภัณฑตางๆฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน โต๊ะตางๆเกาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปก ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่ม เกาอี้พลาสติกและอื่น ๆ เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชุดโคมไฟฟ้าสองสวาง แบตเตอรรี่ เพื่อใชในงานการติดตั้ง
หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมูบานและไฟฟ้าอาคารตางๆที่อยูใน
ความรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้องานบานงานครัวสิ่งของเครื่องใชตางๆ แปรง ไม
กวาด ถวยชาม ฯลฯเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางในการซอมแซม บํารุงรักษา ทรัพยสิน สถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสรางและอื่นๆ เชน ปูน ยางมะตอยสําเร็จรูปปูนซีเมนต เหล็ก
เสริม อิฐ หิน ทราย ไม ตะปู คอน แอสฟลทติกคอนกรีต สี แปรง
ทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย สวานไฟฟ้า และอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไสกรองน้ํามัน กรอง
อากาศ แบตเตอรรี่ ยาง น้ํามันเบรก น็อต อุปกรณพวง ตอเสริมเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยสําหรับรถยนต เครื่องตัดหญา เครื่องตบดิน และอุปกรณ
เปลี่ยนถายสําหรับเครื่องจักรงานบํารุงรักษาถนน ทางเดินทางทาวภายใน
ตําบล  เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร จาระบี และ
อื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต และเครื่องจักร
กล เครื่องตัดหญา เครื่องตบดิน เปนตน เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันเกียร จาระบี และวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้าย ไมอัด กระดาษ
โปสเตอร ฟิลม พูกัน ฯลฯเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับ ผงหมึก แป้นพิมพ แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล หมึกคอมพิวเตอร เมาส หัวพิมพ และอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ หรืออื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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งบลงทุน รวม 84,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,500 บาท
ครุภัณฑอื่น

เครื่องตัดคอนกรีตคอนกรีต ชนิดเครื่องยนต 4 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ชนิดเครื่องยนต 4 จังหวะ  สําหรับ
งานกอสราง งานรื้อถอนคอนกรีตฯ โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  ทั้งนี้ไมมี
ในมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาทอง
ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

เครื่องปนไฟ ขนาด 220 โวลต กําลังไฟฟ้า 5 กิโลวัตต  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปนไฟขนาดกระแสไฟฟ้า 220 โวลต กําลังไฟฟ้าไม
นอยกวา 5 กิโลวัตต แบบเครื่องยนตดีเซล  4 จังหวะ สตารกุญแจ ทั้งนี้ไมมีใน
มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาทอง
ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 220 โวลต กําลังไฟฟ้า 1.7 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 26,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต ขนาดกระแสไฟฟ้า 220 โวลต กําลัง
ไฟฟ้าไมนอยกวา 1.7 กิโลวัตต  สําหรับงานกอสราง งานรื้อถอน
คอนกรีตฯ โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  ทั้งนี้ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาทองตลาด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนงานเคหะและชุมชน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน รถ
ยนต  เครื่องเสียงพรอมลําโพง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29  มีนาคม 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร จํานวน 35,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการตามโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
สกลนคร(ปรับปรุงครั้งที่3)ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผน2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน ขอ2

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร บานดงขวาง หมูที่ 3

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บานดงขวาง หมูที่ 3 เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1แผนงานเคหะ
และชุมชน ขอ 11

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร บานดงมะไฟประชาพัฒนา หมูที่ 11

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บานดงมะไฟประชาพัฒนา หมูที่ 11 เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน ขอ18
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร บานโนนสมบูรณ หมูที่ 10

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บานโนนสมบูรณ หมูที่ 10 เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน ขอ16  

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร บานหนองไผ หมูที่ 7

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บานหนองไผ หมูที่ 7 เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผน2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน ขอ 20

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวาง
ภายในหมูบาน บานดงมะไฟประชาพัฒนา หมูที่ 11

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสวางภายในหมูบาน บานดงมะไฟประชาพัฒนา หมูที่ 11 เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผน2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานเคหะ
และชุมชน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวาง
ภายในหมูบาน บานหนองไผ หมูที่ 7

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนครสําหรับติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสวางภายในหมูบาน บานหนองไผหมูที่ 7 เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผน 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน ขอ13
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพของผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาเชาสถานที่  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมนํามาจาก
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรที่2 แผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน ขอ3

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแกสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาเชาสถานที่  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม นํามา
จาก แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ขอ1

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาเชาสถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม นํามา
จาก แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 2แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ขอ4
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โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯไดแกคาจัดเตรียมสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ คาเชาสถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นํา
มาจากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ขอ 5

โครงการพัฒนาอาชีพและฝีมือดานหัตถกรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาเชาสถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมนํามาจาก
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ขอ6

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

อุดหนุนกลุมอาชีพภายในเขตตําบลดงมะไฟ จํานวน 240,000 บาท

อุดหนุนกลุมอาชีพภายในตําบลดงมะไฟเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมอาชีพใน
เขตตําบลดงมะไฟรายละเอียดตามโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟในงานสงเสริมการประกอบอาชีพและสงเสริม
คุณภาพชีวิตแกประชาชนตําบลดงมะไฟ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559นํามา
จาก แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ขอ7
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 308,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 308,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 208,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการงานกีฬาและสันทนาการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาและบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานกีฬาและสันทนาการ
จํานวน1ราย เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน หรือคาจางเหมาบริการ
ตางๆ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาดงมะไฟตานภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคารางวัล คาถวยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา คา
จัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร น้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ หรือรายจายอื่นที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ. 2561-2565   ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานการศาสนา ฯ

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา เพื่อมอบใหกับกลุมเยาวชน ,ชมรม
กีฬาประชาชนทุกหมูบานเพื่อใชในการฝึกซอมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 340,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1.เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลดงมะไฟ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกสภาวัฒนธรรมตําบลดงมะไฟ ในการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นในตําบล
ดงมะไฟ โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีทองถิ่นตามฮีต 12 คอง 14 หรือ
โครงการอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
จางเหมา คาจัดทําสื่อ ประชาสัมพันธหรือรายจายอื่นตามความจําเปนที่เขา
ประเภทรายจายนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตร ที่ 2 แผนงานการศาสนา ฯ ขอ2

2.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับดําเนินโครงการอนุรักษ สืบสาน
ประเพณีลอยกระทงประจําปี 2562

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหนองไผ หมูที่ 12 ในการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษ สืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2562  เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาตอบแทน คา
จัดทําสื่อประชาสัมพันธหรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฏใน แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร ที่ 2 แผน
งานการศาสนา ฯ ขอ3

3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับดําเนินงานโครงการเทศกาลวัน
สงกรานต

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานดงมะไฟ หมูที่ 1 ในการ
ดําเนินงานโครงการเทศกาลวันสงกรานต ไดแก คาจัดเตรียมสถานที่ คา
อาหาร คาตอบแทน คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธหรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของฯ
ลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตร ที่ 2 แผนงานการศาสนา ฯ ขอ4
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4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับดําเนินงานโครงการแหน้ําแหไฟ(บุญ
ชําระบาน)

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานทั้ง 12 แหงในการดําเนินงาน
โครงการแหน้ําแหไฟ(บุญชําระบาน) ไดแก คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คา
ตอบแทน คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธหรือรายจายอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตร ที่ 2 แผนงานการศาสนา ฯ ขอ5

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 217,000 บาท
งบบุคลากร รวม 160,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่สง
เสริมการทองเที่ยว จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นที่เขาลักษณะรายจาย
หมวดนี้ สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงผู
ชวยเจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว

งบดําเนินงาน รวม 37,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางเปนกรณีพิเศษเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของทองถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในตําบลดงมะไฟ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทน คาเตรียมการ คาอาหารน้ํา
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณหรือรายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานการศาสนาฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

1.เงินอุดหนุนแกกลุมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน“นาดงนกยูงได๋” จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกกลุมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน “นาดงนกยูง
ได”๋ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน
โครงการ วันธรรมดาที่นาเที่ยว แอดการทองเที่ยวโดยชุมชน หรือโครงการ
อื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาจาง
เหมา คาจัดทําสื่อ ประชาสัมพันธหรือรายจายอื่นตามความจําเปนที่เขา
ประเภทรายจายนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ. 2561-2565 แผนงานการศาสนาฯ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,284,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,284,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,284,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาแก หมูที่ 4 จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาแก หมู
ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังกวางขางละ0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 245.00 ตร.ม
. ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 14/2563 ที่ตั้งโครงการ
พิกัด latitude :17.126313 longitude : 104.120358 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ53

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดงมะไฟ
ประชาพัฒนา หมูที่ 11

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
ดงมะไฟประชาพัฒนา หมูที่11 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 344.00 ตร.ม. ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 11/2563 ที่ตั้งโครงการ
พิกัด latitude:17.097602 longitude:104.111520 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ79

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานนาแก หมู
ที่ 4

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
นาแก หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 884.00 ตร.ม. ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 4/2563 ที่ตั้งโครงการ
พิกัด latitude:17.126874  longitude :104.117345 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ55
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โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโพนกาง
ปลา หมูที่ 2

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
โพนกางปลา หมูที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 880.00 ตร.ม.ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 2/2563 ที่ตั้งโครงการ
พิกัด latitude :17.068605  longitude:104.090131ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ42

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเหลานก
ยูง หมูที่ 6

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
เหลานกยูง หมูที่ 6 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 360.00 ตร.ม. ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 7/2563 ที่ตั้งโครงการ
พิกัด latitude:17.026339 longitude:104.104492 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ65

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานบานดงขวาง 
หมูที่ 3

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
ดงขวาง หมูที่ 3 จํานวน 2 ชวง ชวงที่ 1ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 355.00 ตร.ม.ชวงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 525.00 ตร.ม. ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 3/2563 ที่ตั้งโครงการ
พิกัด latitude:17.074936  longitude:104.120889 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ51
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โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานบานดงนอยหมู
ที่9

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
ดงนอย หมูที่ 9 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 880.00 ตร.ม.ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 9/2563 ที่ตั้งโครงการ
พิกัด latitude:17.041225 longitude:104.091654 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ72

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบานโพนกางปลา หมูที่ 2 จํานวน 287,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบานโพนกาง
ปลา หมูที่ 2 ขนาด
กวาง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร จํานวน 2 ชอง ยาว 5.00 เมตร ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 13/2563 ที่ตั้ง
โครงการ พิกัด latitude:17.062885 longitude:104.097884 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ขอ86

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดงมะไฟ 
หมูที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
ดงมะไฟ หมูที่1จํานวน 2 จุด จุดที่ 1ขนาด
กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 53.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาด
กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 168.00 เมตร ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 1/2563 ที่ตั้งโครงการ พิกัด จุด
ที่ 1 latitude :17.100025  longitude:104.106707 จุด
ที่ 2 latitude:17.099374 longitude : 104.109712 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ35
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโพนแดง 
หมูที่ 8

จํานวน 454,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
โพนแดง หมูที่ 8 ขนาด
กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 200.00 เมตร ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 8/2563 ที่ตั้ง
โครงการ พิกัด latitude :17.031628 longitude:104.137595 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ขอ69

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองไผ 
หมูที่ 12

จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
หนองไผ หมูที่ 12 จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาด
กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 54.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาด
กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 146.00 เมตร ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 12/2563 ที่ตั้งโครงการ พิกัด จุด
ที่ 1 latitude : 17.012293  longitude:104.126506 จุด
ที่ 2 latitude:17.099374 longitude:104.109712 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ82

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเหลานก
ยูง หมูที่ 6

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
เหลานกยูง หมูที่ 6 ขนาด
กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 133.00 เมตร ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 6/2563 ที่ตั้ง
โครงการ พิกัดlatitude :17.025758  longitude:104.104962 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ขอ64
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานบานนากับแก 
หมูที่ 5

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บาน
นากับแก หมูที่ 5 ขนาด
กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร ยาว 221.00 เมตร ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟเลขที่ 5/2563 ที่ตั้ง
โครงการ พิกัด latitude:17.048343 longitude:104.097473 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ57

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมูบาน บานโนนสมบูรณ หมูที่ 10 จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมูบานบานโนน
สมบูรณ หมูที่10ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟเลขที่10/2563ที่
ตั้งโครงการพิกัด latitude:17.087995 longitude:104.096897 ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่1แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ขอ77

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 527,900 บาท

งบบุคลากร รวม 342,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางผูมีสิทธิ์ไดรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน30,000 บาท เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นของทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกงานสวนตําบล
และพนักงานจางในกรณีที่ปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนนอกเวลาราชการ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูที่มีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ
.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)ไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้าย คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นที่จําเปนและเขาลักษณะรายจายหมวด
นี้ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.6/ว 1425 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงมะ
ไฟ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร ที่ 4 แผนงานการเกษตร ขอ3
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คาใชจายโครงการอนุรักษฟื้นฟูและสงเสริมการปลูกป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปลูกป่าไดแก คาจัดทํา
ป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเขาลักษณะ
รายจายหมวดนี้โดยถือปฏิบัติเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ พ.ศ.2561-2565ยุทธศาสตร ที่ 4 แผนงาน
การเกษตร ขอ2

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่
พัก และคาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555และที่แกไขเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําป้าย อาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเขาลักษณะรายจายหมวด
นี้ ฯลฯเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลดงมะไฟ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร ที่ 4 แผนงานการเกษตร ขอ6

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,777,110 บาท

งบกลาง รวม 12,777,110 บาท
งบกลาง รวม 12,777,110 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 155,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละหา ตามหนังสือ
สํานักงาน กท.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9  ลงวัน
ที่  22  มกราคม  2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558  สําหรับพนักงานจางทั่วไปและพนักงาน
จางตามภารกิจ
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บ
ป่วยหรือสูญหาย ประจําปีงบประมาณ 2563โดยนําสงเงินสมทบเขากองทุน
เงินทดแทนเปนรายปีในอัตรารอยละ0.2ของคาจางโดยประมาณทั้งปี เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานงบกลางฯขอ2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดงมะไฟ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานงบกลาง ขอ3

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสที่แพทย ไดรับรองและทําการ
วินิจฉัยแลวในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวัน
ที่ 21กุมภาพันธ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  2561-2565ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานงบกลาง ขอ1

สํารองจาย จํานวน 241,605 บาท

เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉิน เรงดวนซึ่งไมสามารถคาดการณไดลวงหนา และ
สําหรับชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอนเปนสวนรวม ผูประสบภัย
ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ฯลฯตามความจําเปน
และเหมาะสม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5แผนงานงบกลางขอ 1
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  สาขาเขตพื้นที่(สกลนคร)

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565ยุทธศาสตร ที่ 2 แผนงานงบ
กลาง ขอ5

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 243,205 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท
.)โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลที่มีพนักงานสวนตําบลปฏิบัติหนาที่
สงเงินงบประมาณซึ่งตั้งจายในรายการ “กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (สวนตําบล) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น”ในอัตรารอยละ
หนึ่งของประมาณการรายรับของขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี เปน
ไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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