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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อง ารบริ าร วนตําบลดอนมัน
อํา ภอ ประทาย จัง วัดน รราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,512,520 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,843,620 บาท

รวม

2,571,120 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ปน าตอบ ทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วนตําบล
รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล
รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร
วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 ละ นัง ือตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย รายละ อียด ดังนี้
(1) งิน ดือน นาย อง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ
20,400 บาท จํานวน 12 ดือน
(2) งิน ดือน รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 11,220
บาท/ น จํานวน 2 น จํานวน 12 ดือน
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งิน าตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนประจําตํา นง องนาย อง ารบริ าร
วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตําบล
รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร
วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภา
อง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ไ พิ่ม ติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ละ นัง ือตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย รายละ อียด ดังนี้
(1) าตอบ ทนประจําตํา นง นาย อง ารบริ าร วนตําบล
ในอัตรา ดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 ดือน
(2) าตอบ ทนประจําตํา นง รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
ในอัตรา ดือนละ 880 บาท/ น จํานวน 2 น จํานวน 12 ดือน
งิน าตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
จํานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพิ ศษ องนาย อง ารบริ าร วนตําบล
รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล
รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร
วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร
ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557 ละ นัง ือตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย รายละ อียด ดังนี้
(1) าตอบ ทนพิ ศษ นาย อง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 ดือน
(2) าตอบ ทนพิ ศษ รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือน
ละ 880 บาท/ น จํานวน 2 น จํานวน 12 ดือน
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งิน าตอบ ทน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง ารบริ าร วน
ตําบล

จํานวน

86,400 บาท

จํานวน

1,886,400 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล/ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย
วาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง าร
บริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล
ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2554 ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ละ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย รายละ อียดดังนี้
(1) าตอบ ทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 ดือน

งิน าตอบ ทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทน มาชิ อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งิน าตอบ ทนนาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย
อง ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รอง
ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วนตําบล ละ ล านุ าร ภาอง าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ละ
นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง ย รายละ อียดดังนี้
(1) าตอบ ทน องประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน
1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 ดือน
(2) าตอบ ทนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน
1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 ดือน
(3) าตอบ ทน อง ณะ มาชิ อง ารบริ าร วนตําบล จํานวน
18 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 ดือน
(4) าตอบ ทน อง ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล จํานวน
1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 ดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,272,500 บาท

จํานวน

2,409,560 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จาย วบ ับ
งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ พนั งาน วนตําบล ตาม
ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด น รราช ีมา รื่อง ลั
ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา ละประโยชนตอบ ทนอื่น ละ พระราช
บัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม
ติมถึงปจจุบัน) โดย ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน จํานวน 8 อัตรา ดัง
ตอไปนี้
- นั บริ ารงาน อบต. (ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา
- นั บริ ารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- นั วิ ราะ นโยบาย ละ ผน จํานวน 1 อัตรา
- นั ทรัพยา รบุ ล จํานวน 1 อัตรา
- นั พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- นั จัด ารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- จาพนั งานธุร าร จํานวน 1 อัตรา
- จาพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จํานวน

95,000 บาท

งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏ
ใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 ละที่
ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน
ตามประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ ารใ
าราช าร รือพนั งาน วนทองถิ่นไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือ
จา งิน ดือน ลงวัน ที่ 22 มษายน 2547 ละ นัง ือ ํานั งาน .จ.
.ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548
รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา
งิน ดือน ( าร ํา นดใ าราช าร าร รือพนั งาน วนทองถิ่น
ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปนราย ดือน ทา ับ
อัตรา งินประจําตํา นง ละ ประ าศ .จ. .จ. , .ท. ละ .อบต.
รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนทอง
ถิ่น ลู จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วนทองถิ่นไดรับ งิน
พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
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งินประจําตํา นง

จํานวน

126,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงราย ดือน องผูดํารงตํา นง บริ าร
อํานวย าร ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา ละประโยชน
ตอบ ทนอื่น ละ พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย
ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

617,940 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วน
ตําบล ลู จาง ละพนั งานจาง องทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว ละ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล จัง วัดน รราช ีมา
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏ
ใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 ละฉบับ ไ พิ่ม
ติม) ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ตํา นงดังตอไปนี้
- ผูชวยนั วิชา าร ษตร (พนั งานจางตามภาร ิจ)
- ผูชวย จา นาที่วิ ราะ นโยบาย ละ ผน (พนั งานจางตามภาร ิจ)
- พนั งาน ับรถยนต (พนั งานจางตามภาร ิจ)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จํานวน

24,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประ าศ ณะ รรม าร
พนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน ลู จาง ละ พนั งานจาง องพนั งาน วนตําบลไดรับ
งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 ละฉบับ
ไ พิ่ม ติม) ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ตํา นงดังตอไปนี้
- ผูชวยนั วิชา าร ษตร (พนั งานจางตามภาร ิจ)
- ผูชวย จา นาที่วิ ราะ นโยบาย ละ ผน (พนั งานจางตามภาร ิจ)
- พนั งาน ับรถยนต (พนั งานจางตามภาร ิจ)
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งบดาเนินงาน

รวม

2,706,000 บาท

รวม

370,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
า ชาบาน
จํานวน

150,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบล มี ิทธิ บิ า ชาบาน
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2551 ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่
มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละ
วิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น
รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง จาย ปน า ชาบาน า ชาซื้อ
บาน า ูยืม งิน พื่อชําระรา าบานใ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ
บิ จายไดตามระ บียบที่ ํา นด
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ผูบริ าร พนั งาน
วนตําบล ละลู จางประจํา ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน
วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง
ดวนที่ ุด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 ุมภาพันธ 2559
รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร นัง ือ
ระทรวง ม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ิง า ม 2559
รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา รียน รือ
นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง จาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตร ใ พนั งาน วนตําบล, ณะผูบริ าร ละผูมี ิทธิ์ บิ

จํานวน

20,000 บาท

นา : 7/64
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ค่าใช้สอย

รวม

1,756,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มาบริ าร ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน
าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น จาย ปน าจาง มาทํา
วาม ะอาด ํานั งาน
จาง มาบริ าร ็บ ยะ
จํานวน

180,000 บาท

พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.
. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น จาย ปน าจาง มาบริ าร ็บ ยะ
จาง มาบริ าร ับรถ ็บ ยะ
จํานวน

72,000 บาท

พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.
. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น จาย ปน าจาง มาบริ าร ับรถ ็บ ยะ
จาง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย
จํานวน

72,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาง มาทํา วาม ะอาด ํานั งาน

พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.
. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น จาย ปน าจาง มาบริ ารรั ษา วามปลอดภัย
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จาง มาผูชวยธุร าร

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่
9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น จาย ปน าจาง มาผูชวย จา นาที่ธุร าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จํานวน

82,000 บาท

พื่อจาย ปน มาทํา ารอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่งมิใช ปน ารประ อบดัด
ปลง ตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ รางอยางใดอยาง นึ่ง ละอยูใน วามรับผิด
ชอบ องผูรับจาง ชน
- าจาง มา ูบน้ํา
- าถาย อ าร
- า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ ละ อบัง ับตางๆ
- าโฆษณาประชา ัมพันธ ผย พร ิจ าร อง อบต. ทาง ื่อตางๆ
าวาร าร
- าลาง อัด ยายฟิลมถายรูป าถาย บบ ปลน ถายพิมพ ียว
ถาย อ าร
- า อ ารที่ ปนประโยชนตอทางราช าร
- าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา ละอื่นๆ
- า ชาทรัพย ิน (นอ จา า ชาบาน)
- า บี้ยประ ัน
- าติดตั้งโทรศัพท าใชจายตาง ๆ ใน ารติดตั้งโทรศัพท
- าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตาง ๆ
- าติดตั้งไฟฟ้า
- าตั ิ่งปฏิ ูล
- าจาง มาบริ ารอื่น ๆ ที่จํา ปน
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั
าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียม
ใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2555 ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน
าใชจาย ํา รับ าร ลือ ตั้ง ององ รป รอง วนทองถิ่น
จํานวน

400,000 บาท

พื่อจาย ปน
- ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล อันได าอา าร รื่อง
ดื่ม า อง วัญ าพิมพ อ าร าใชจายที่ ี่ยว นื่อง
ใน าร ลี้ยงรับรองรวมทั้ง าบริ ารดวย ละ าใชจายอื่นซึ่งจํา ปนตองจาย
ที่ ี่ยว ับ ารรับรอง พื่อ ปน ารับรองใน ารตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล ที่
ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดูงาน
ละ จา นาที่ที่ ี่ยว อง ซึ่งรวมตอนรับบุ ล รือ ณะบุ ล โดยตั้งงบ
ประมาณไดไม ินปีละ 1% องรายไดจริง องปีงบประมาณที่ลวงมา
- า ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือ ณะ รรม าร รือ ณะ
อนุ รรม าร ที่ไดรับ าร ตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระ บียบ รือตาม
นัง ือ ั่ง าร อง ระทรวงม าดไทย รือ ารประชุมระ วางอง ร
ป รอง วนทองถิ่น รืออง รป รอง วนทองถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ
อ ชน พื่อจาย ปน าอา าร รื่องดื่มตาง ๆ รื่องใชใน าร ลี้ยงรับรอง
ละ าบริ ารอื่น ๆ ซึ่งจํา ปนตองจายที่ ี่ยว ับ าร ลี้ยงรับรองใน าร
ประชุมฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาทองถิ่น รือ
ผูบริ ารทองถิ่น ( รณี รบวาระ ยุบ ภา รณี ทนตํา นงที่วาง ละ
รณี ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ั่งใ มี าร ลือ ตั้งใ ม) รวมทั้ง าร
รณรง ประชา ัมพันธ รือ ารใ อมูล าว าร ประชาชนทราบถึง
ิทธิ ละ นาที่ ละ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง ภา
ผู ทนราษฏร ละ รือ มาชิ วุฒิ ภา โดยปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 ร ฎา ม 2561
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 152 ลําดับที่ 11

นา : 10/64
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าธรรม นียม ละ าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนาตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม
อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน องพนั งาน
วนตําบล ลู จาง พนั งานจาง ณะผูบริ าร ละ มาชิ ภา อบต.
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 152 ลําดับที่ 8
โ รง าร “อบต.ดอนมัน ลื่อนที”่ ละออ นวยรวม ับ วนราช ารตาง ๆ

จํานวน

50,000 บาท

พื่อ ปน าใชจายตามโ รง าร “อบต.ดอนมัน ลื่อนที”่ ละออ
นวยรวม ับ วนราช ารตาง ๆ โดยปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 151 ลําดับที่ 1
โ รง าร big cleaning day

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุอุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มา
บริ ารตางๆ าอา าร ละ รื่องดื่ม ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใช
ใน ารจัดโ รง ารดัง ลาว
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 151 ลําดับที่ 2
โ รง ารจัดงาน ฉลิมพระ ียรติ ี่ยว ับ ารจัดงานวัน ํา ัญตาง ๆ ชน งานรัฐ จํานวน
พิธี รือวัน ํา ัญตาง ๆ องทางราช าร

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารจัดงาน ฉลิมพระ ียรติ รือ
รวมงานรัฐพิธี รือวัน ํา ัญตางๆ องทางราช าร
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 151 ลําดับที่ 3
โ รง ารตรวจ อบรางวัด ตที่ าธารณประโยชน
พื่อจาย ปน าตรวจ อบรางวัด ตที่ าธารณประโยชน ตาม
โ รง ารตรวจ อบรางวัด ตที่ าธารณประโยชน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 151 ลําดับที่ 4

จํานวน

30,000 บาท

นา : 11/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:36

โ รง ารประ มิน วามพึงพอใจ องประชาชนที่มีตอ ารใ บริ าร ององ าร
บริ าร วนตําบล

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารประ มิน วามพึงพอใจ อง
ประชาชนที่มีตอ ารใ บริ าร ององ ารบริ าร วนตําบล
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 151 ลําดับที่ 5
โ รง ารปรับปรุงภูมิทัศนรอบลาน ีฬาอ น ประ ง

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
ลาน ีฬาอ น ประ ง ปน าจาง มาปรับพื้นที่ าจัดซื้อตนไม
วั ดุอื่น ๆ ที่ใชใน ารปรับปรุงภูมิทัศน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 154 ลําดับที่ 16
โ รง ารพัฒนา พิ่มศั ยภาพ บุ ลา รทองถิ่น

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรม ัมมนา ละศึ ษาดูงาน
องบุ ลา ร ได ณะผูบริ าร พนั งาน วนทองถิ่น
พนั งานจาง ององ ารบริ าร วนตําบลดอนมัน
ปน าตอบ ทนวิทยา ร ายานพา นะ าอา าร า รื่องดื่ม
รื่อง ียน บบพิมพ ละอื่นๆ
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 152 ลําดับที่ 8
โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ารบริ ารจัด ารทองถิ่นดาน ารป รองระบอบ
ประชาธิปไตย
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ารบริ าร
จัด ารทองถิ่นดาน ารป รองระบอบประชาธิปไตย ปน าวั ดุ
อุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ ารตางๆ
าอา าร ละ รื่องดื่ม าวิทยา ร ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใช
ใน ิจ รรม
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 152 ลําดับที่ 9

นา : 12/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:36

โ รง ารอบรม ุณธรรม จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารอบรม ุณธรรม จริยธรรมใ ผูบริ าร
มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตําบล พนั งานจาง ละผูนําชุมชน ปน
าวั ดุอุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ ารตางๆ
าอา าร ละ รื่องดื่ม าวิทยา ร ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใชใน
ิจ รรม
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 153 ลําดับที่ 13
โ รง ารอบรมใ วามรูตาม พ.ร.บ. อมูล าว าร องราช าร พ.ศ. 2540

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารอบรมใ วามรูตาม พ.ร.บ. อมูล- าว าร อง
ราช าร พ.ศ. 2540 ปน าวั ดุอุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง
มาบริ ารตางๆ าอา าร ละ รื่องดื่ม
าวิทยา ร ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใชใน ิจ รรม
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 154 ลําดับที่ 14
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน

100,000 บาท

พื่อ ปนรายจายใ ไดมาซึ่ง ิ่ง องที่มีลั ษณะโดย ภาพไม งทนถาวร รือ
ตามป ติ ที่มีอายุ ารใชงานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ รายจาย พื่อจัด าโปร รม อมพิว ตอรที่มีรา าตอ นวย รือตอชุดไม
ิน 20,000 บาท รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ ละรายจายที่ตองชําระพรอม ับ า
วั ดุ

นา : 13/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:36

ค่าวัสดุ

รวม

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง
รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ
ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน อาทิ
ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ
ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตะ รงวาง
อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ
ียน, ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนป้ายชื่อ ํานั
งาน รือ นวยงาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
ง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายา
ลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา
มึ ปรินท ทป พี วี ซี ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ฟ้ม มุดบัญชี มุด
ประวัติ าราช าร บบพิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจาง
พิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน
ใน ํานั งาน ฯลฯ
วั ดุงานบานงาน รัว
จํานวน

20,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุงานบานงาน รัว ประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซม
บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่
ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง ปนตน ตามตัวอยาง ารจํา น ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่
จัด ปนวั ดุ รุภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น
ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
ชน มอ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง
ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม วาด ง มุง ผาปูที่นอน
ปลอ มอน มอน ถวยชาม ชอน อม ระจ งา โองน้ํา ที่
นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตารีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ
ไฟฟ้า รื่องปิ้ง นมปง ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้า รวมถึง มอ ุง าว
ไฟฟ้า ระติ น้ํารอน ระติ น้ํา ็ง ถัง
ตา ผา ม ผาปูโตะ ฯลฯ

นา : 14/64
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วั ดุ อ ราง

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ อ ราง ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง
วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง
ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซม
บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจาย
ที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง อาทิ ชน ไมตางๆ อน ีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ
ไม ทปวัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ
วม อางลางมือ ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทิน นอร ี ปูนซี มนต ทราย อิฐ
รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็ น ปรงทา ี
ปูน าว ทอน้ํา ละอุป รณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง อง
ที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้ง อาทิ ชน ไ วง ประ จ ม รง ุญ จปา ตาย ุญ จ ลื่อน ีมลอ
ลอ ียร ลอ ลัตซ ระจ โ งมน ลอ พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระ
พริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน บร นอต ละ
รู ายไมล พลา ฟิลม รอง ง บาะรถยนต รื่องยนต(อะไ ล) ชุด ียร
รถยนต บร รัช พวงมาลัย ายพานใบพัด มอน้ํา ัว
ทียน บต ตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ นา ไฟ บร อานจั รยาน ตลับ
ลู ปืน ระจ มอง างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น วั ดุ ิ้น ปลือง รายจาย
ที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย
าติดตั้ง อาทิ ชน
ุงตม น้ํามัน ชื้อ พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน าด
น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจารบี น้ํามัน รื่อง ถาน า ฯลฯ

นา : 15/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:36

วั ดุ าร ษตร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ าร ษตร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ
รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติรายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน
า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ียว ปริง อร
(Sprinkler) จอบ มุน จานพรวน ผานไถ ระทะ ราดซี่พรวนดินระ วาง
ถว รื่องดั มลง วั ดุ พาะชํา อุป รณใน าร ยายพันธุพืช ชน ใบ
มีด ชือ ผาใบ รือผาพลา ติ นา า ป้อง ัน พิษ ฯลฯ
วั ดุโฆษณา ละ ผย พร
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ดุ งทน
วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม
รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซม
บํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่ตองชําระ
พรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง
อาทิ ชน าตั้ง ลอง าตั้ง ียนภาพ ลอง ละระวิงใ ฟิลมภาพยนตร
รื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ปาใ ลองถายรูป พู ัน ี ระดาษ ียน
โปร ตอร ฟิลม มมโมรี่ ารด ฟิลม ไลด ถบบันทึ ียง รือภาพ
(ภาพยนตร,วีดีโอ ทป ผนซีดี) รูป ี รือ าวดําที่ไดจา าร
ลาง อัด ยาย ภาพถายดาว ทียม ฯลฯ
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วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

280,000 บาท

าไฟฟ้า

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย าไฟฟ้าใน ํานั งาน /ในที่ าธารณะ รวมถึง าใชจายที่ตองชําระ
พรอม ัน ชน าบริ าร าภาษี ใน ิจ าร ององ รป รอง
วนทองถิ่น
าน้ําประปา าน้ําบาดาล

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย าน้ําประปาใน าํ นั งาน รือที่ าธารณะรวมถึง าใชจายที่
ตองชําระพรอม ัน ชน าบริ าร าภาษี ใน ิจ ารอง รป รอง วน
ทองถิ่น
าบริ ารโทรศัพท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง
วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง
ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน าร
ซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี
าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ผน รือจานบันทึ อมูล
อุป รณบันทึ อมูล ทปบันทึ อมูล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่อง
พิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ
นื่อง ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ผน รอง ง ผง ป้นอั ระ รือ
ป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่
ซิป (Memory Chip) ชน RAM มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) ปน
ตน รื่องอาน ละบันทึ อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette)
บบฮารดดิ ต(Hard Disk) บบซีดีรอม (CD-ROM) บบออพติ อล
(Optical) ปนตน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

พื่อ ปน าโทรศัพท รวมถึง าใชจาย พื่อใ มาซึ่งบริ ารดัง ลาว
ละ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร ชน าร ชา รื่อง า ชา ล
มายโทรศัพท าบํารุง ู ายโทรศัพท ฯลฯ ใน ิจ าร ององ รป รอง
วนทองถิ่น
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าบริ ารไปรษณีย

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย าไปรษณีย าธนาณัติ , าดวงตราไปรษณียา ร , า ชาตู
ไปรษณีย , าธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร งิน าร ลัง
ภา รัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ใน ิจ าร ององ รป รอง
วนทองถิ่น
าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

562,900 บาท

รวม

195,900 บาท

จํานวน

14,000 บาท

พื่อจาย ปน าบริ าร ื่อ าร ละโทร มนา ม ชน าโทรภาพ (โทร
าร) า ท ล ซ าวิทยุติดตามตัว าวิทยุ ื่อ าร า ื่อ าร
ผานดาว ทียม าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ทอร น็ตรวมถึงอิน ทอร
น็ต ารด ละ า ื่อ ารอื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว
ทียม ปนตน ละใ มาย วามรวมถึง าใชจาย พื่อ
ใ ไดใชบริ ารดัง ลาว ละ าใชจายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใชบริ าร จาย
ปน าใชบริ ารอิน ตอร น็ต , า ชาพื้นที่ ว็บไซต ละ
จดทะ บียนโด มน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รุภัณฑ ํานั งาน
าจัดซื้อ รื่องดูดฝุ่น
พื่อจัดซื้อ รื่องดูดฝุ่น นาด 25 ลิตร รา า รื่องละ
14,000 บาท จํานวน 1 รื่อง ุณลั ษณะ
1) ามารถดูดฝุ่น ละน้ํา
2) ปนรา าพรอมอุป รณ
รา ามาตรฐาน รุภัณฑ 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 164 ลําดับที่ 5

นา : 18/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:36

าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ บบ ย วน ชนิดตั้งพื้น รือชนิด
วน (มีระบบฟอ อา าศ) นาด 24,000 บีทียู พรอมบริ ารติด
ตั้ง จํานวน 1 รื่อง รา า รื่องละ 32,400 บาท ละ าจัดซื้อ รื่องปรับ
อา าศ บบ ย วน ชนิดตั้งพื้น รือชนิด วน (มีระบบฟอ
อา าศ) นาด 36,000 บีทียู พรอมบริ ารติดตั้ง จํานวน 2 รื่อง ๆ รา า
รื่องละ 47,000 บาท ปน งิน 94,000 บาท ุณลั ษณะ ฉพาะ
1) นาดที่ ํา นด ปน นาดไมต่ํา วา 24,000 บีทียู/ 36,000 บีทียู
บบ ย วน
2) รา าที่ ํา นด ปนรา าที่รวม าติดตั้ง
3) รื่องปรับอา ําศที่มี วาม ามารถใน ารทํา วาม ย็น
นาดไม ิน 40,000 บีทียู ตองไดรับ ํารรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุต ํา รรม ละฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4) ตอง ปน รื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง นวย ง
วาม ย็น ละ นวยระบาย วามรอนจา โรงงาน ดียว ัน
5) มี วาม นวง วลา ารทางาน อง อม พร ซอร
6) ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ นาดอื่นๆ (นอ จํา อ 3) นอ นือจา าร
พิจารณาดานรา า ลว พื่อ ปน ารประ ยัดพลังงาน วรพิจารณาจัดซื้อ
รื่องปรับอา าศที่มี าประ ิทธิภําพพลังงานตามฤดู าล (SEER) ูง วา
7) ารติดตั้ง รื่องปรับอา าศ
(1) บบ ย วน ประ อบดวยอุป รณ ดังนี้ วิตช 1 ตัว
ทอทอง ดงไป ลับ ุมฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
8) าติดตั้ง รื่องปรับอา าศ ( รณีตอง าร ดง าติดตั้ง ย จา รา า รื่อง
ปรับอา าศ)
(1) ชนิดตั้งพื้น รือชนิด วน
นาดไมต่ํา วา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
นาดไมต่ํา วา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตูตั้งพื้น
นาดไมต่ํา วา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
นําดไมต่ํา วา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
นาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
รา ามาตรฐาน รุภัณฑ 2562 ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 163 ลําดับที่ 1,2

จํานวน

126,400 บาท
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าจัดซื้อโซฟารับ

จํานวน

10,000 บาท

าจัดซื้อ รื่องตัด ญา บบลอจั รยาน

จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อ รื่องตัด ญา บบลอจั รยาน
ุณลั ษณะดังนี้
1) ปน รื่องตัด ญา บบ ็น
2) รื่องยนต นาดไมนอย วา 5 รงมา
3) นาด นผาศูนย ลาง องลอ ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัด ญาได วางไมนอย วา 20 นิ้ว
5) วามจุถังนํ้ามัน รื่องยนตไมนอย วา 1.50 ลิตร
รา ามาตรฐาน รุภัณฑ 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 163 ลําดับที่ 4
าจัดซื้อ รื่องทําน้ํารอนน้ํา ย็น

จํานวน

7,200 บาท

พื่อจาย ปน าจัดซื้อโซฟารับ จํานวน 1 ชุด ประ อบดวย าอี้ยาว 1
ตัว าอี้ ล็ ไมต่ํา วา 2 ตัว มีโตะ ลาง ปน รุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
รุภัณฑ จัดซื้อไดตามทองตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)
รุภัณฑงานบานงาน รัว

พื่อจัดซื้อ รื่องทําน้ํารอนน้ํา ย็น
ุณลั ษณะ
- บรรจุถังน้ํา นาด 20 ลิตร บบ ว่ํา
- มี อ น้ํา ย็น ละน้ํารอนอยางละ 1 อ
- มี วิทซ วบ ุม ารทํางาน องระบบน้ํารอน น้ํา ย็น
- มีไฟ ดง ถาน ารณทํางาน อง รื่อง
- มีถาดรอง วพรอมรองน้ําทิ้ง
- ระบบไฟฟ้า 220 โวลต
จัดซื้อตามรา าตลาด
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)
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รุภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร
รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล บบที่ 1 * (จอ ดงภาพ นาดไม
นอย วา 19 นิ้ว) รา า 22,000 บาท
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core) โดยมี
วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมนอย วา 2.8 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม
ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช วาม ามารถใน ารประมวลผล ูง จาน
วน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา บบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไมนอย วา 8 MB
- มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพ โดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือ
ดี วา ดังนี้
1) ปน ผงวงจร พื่อ ดงภาพ ย จา ผงวงจร ลั ที่มี นวย วามจํา นาด
ไมนอย วา 2 GB รือ
2) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพติดตั้งอยูภายใน นวยประมวลผล
ลาง บบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช นวย วามจํา ลั ใน
าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พื่อ ดงภาพที่มี วาม ามารถใน ารใช นวย วาม
จํา ลั ใน าร ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB
- มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไมนอย
วา 4 GB
- มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือ ดี วา นาด วามจุไมนอย วา 1 TB
รือชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย วา 120 GB จํานวน 1
นวย
- มี DVD-RW รือดี วา จานวน 1 นวย
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
- มี ป้นพิมพ ละ มา
- มีจอ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
รา า ลาง อมพิว ตอร 2562 ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 163 ลําดับที่ 6

จํานวน

22,000 บาท
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าจัดซื้อ รื่องปริ้น ตอร

จํานวน

4,300 บาท

รวม

367,000 บาท

โ รง าร อ รางรั้ว ํานั งาน อง ารบริ าร วนตําบลดอนมัน บานลิ้นฟ้า มู จํานวน
ที่ 9

267,000 บาท

รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- ปน รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
จา โรงงานผูผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดา า รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย วา 20
นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย วา 10 นา
ตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
รา า ลาง อมพิว ตอร 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 163 ลําดับที่ 3
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณูปโภ

พื่อจาย ปน าดํา นิน าร อ รางรั้ว อน รีต ริม ล็ นาด ูง
1.80 มตร ยาว 84 มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ โ รง าร
จํานวน 1 ป้าย (รายละ อียดตาม บบ ปลน อบต.ดอนมัน ํา นด)
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 115 ลําดับที่ 7
าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง
ราย ารปรับปรุงอา าร ํานั งาน
พื่อจาย ปน าปรับปรุงอา าร ํานั งาน
ปนไปตาม ผนพัฒนาทองถิ่น ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) นาที่ 115 ลําดับที่ 8

จํานวน

100,000 บาท

นา : 22/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:36

งบเงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

อุด นุน ารไฟฟ้า วนภูมิภา า าอํา ภอประทาย

จํานวน

140,000 บาท

พื่อ ยาย ตไฟฟ้าภายในตําบลดอนมัน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 113 ลําดับที่ 1
อุด นุนอํา ภอประทาย

จํานวน

20,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ับ อํา ภอประทาย พื่อดํา นินโ รง าร ารจัด
งาน ฉลิมพระ ียรติ รือ รวมงานรัฐพิธี รือวัน
ํา ัญ จํานวน 20,000 บาท ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปนไปตาม ผน
พัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ
. 2565) นาที่ 155 ลําดับที่ 18
อุด นุนอํา ภอประทาย ตามโ รง ารอบรมพัฒนา ยาวชนอํา ภอประทาย พื่อ จํานวน
ราง รือ าย นวรวมป้อง ัน ละ ไ ปญ ายา พติด

20,000 บาท

- พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ับ อํา ภอประทาย พื่อดํา นินโ รง าร อบรม
พัฒนา ยาวชนอํา ภอประทาย พื่อ ราง รือ าย นวรวมป้อง ัน ละ ไ
ปญ ายา พติด จํานวน งิน 20,000 บาท ปนไปตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย งินอุด นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปน
ไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) นาที่ 154 ลําดับที่ 17
อุด นุนอํา ภอประทายโ รง ารจัดตั้งศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
จํานวน
ประชาชน ององ รป รอง วนทองถิ่น ( ถานที่ ลาง) อํา ภอประทาย จัง วัด
น รราช ีมา พ.ศ. ๒๕๖๒
- พื่อจาย ปน งินอุด นุนใ ับ อํา ภอประทาย พื่อดํา นิน โ รง ารจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ รป รอง วนทอง
ถิ่น ( ถานที่ ลาง) อํา ภอประทาย จัง วัดน รราช ีมา พ.ศ. 2563 จํานวน
งิน 20,000 บาท ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอุด
นุน ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปนไปตาม ผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) นาที่ 155 ลําดับ
ที่ 19

20,000 บาท
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งินอุด นุน อ ชน
งินอุด นุน ํา รับ ารดํา นินงานตาม นวทางโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ จํานวน
ุ
พื่อ ับ ลื่อนโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ ุ มูบานละ 20,000
บาท ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 149 ลําดับที่ 13
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จาย วบ ับ
งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ พนั งาน วนตําบล
ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัด น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา ละ
ประโยชนตอบ ทนอื่น
ละ พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 25612563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
ดือน จาย ปน งิน ดือนพนั งาน วนตําบลพรอมทั้งปรับปรุง งิน ดือน ใ
พนั งาน วนตําบล จํานวน 4 อัตราดังตอไปนี้
- ผูอํานวย าร อง ลัง จํานวน 1 อัตรา
- นั วิชา าร าร งิน ละบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- นั วิชา ารพั ดุ จํานวน 1 อัตรา
- จาพนั งานจัด ็บรายได จํานวน 1 อัตรา

200,000 บาท

รวม

2,710,300 บาท

รวม

1,570,000 บาท

รวม

1,570,000 บาท

จํานวน

1,185,720 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน) ดย ํานวณตั้งจายไวจํานวน 2 ดือน ตามประ าศ .จ. .ท.
ละ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ ารใ าราช าร รือพนั งาน วนทอง
ถิ่นไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547
ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว
ับ าร บิ จาย งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร ํา นดใ า
ราช าร าร รือพนั งาน วนทองถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ
ทน ปนราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตํา นง ละ
ประ าศ .จ. .จ., .ท. ละ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ
ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง ละพนั งานจาง ององ ร
ป รอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว(ฉบับที่ 2)
งินประจําตํา นง
จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงราย ดือน องผูดํารงตํา นง บริ าร อํานวย
าร ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา ละประโยชนตอบ
ทนอื่น ละ พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย
ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง
จํานวน

284,280 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ละ
ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัดน รราช ีมา รื่อง
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งานทศบาล ลู จาง ละ
พนั งานจาง องพนั งาน วนตําบลไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว
ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล จัง วัดน รราช ีมา
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 ละฉบับ ไ พิ่ม ติม) ํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ตํา นงดังตอไปนี้
- ผูชวย จา นาที่จัด ็บรายได (พนั งานจางตามภาร ิจ)
- ผูชวย จา นาที่พั ดุ (พนั งานจางตามภาร ิจ)
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง

จํานวน

48,000 บาท

รวม

1,114,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จํานวน

125,000 บาท

พื่อจาย งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
า ชาบาน
จํานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง ตามพระราช
บัญญัติ ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน ทศบาลจัง วัด รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ
ารใ พนั งาน ลู จาง ละ พนั งานจาง องทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม า รอง
ชีพชั่ว ราว ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ
2561-2563 ละฉบับ ไ พิ่ม ติม) ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
ดือน ตํา นงดังตอไปนี้
- ผูชวย จา นาที่จัด ็บรายได (พนั งานจางตามภาร ิจ)
- ผูชวย จา นาที่พั ดุ (พนั งานจางตามภาร ิจ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบล มี ิทธิ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น พ
.ศ.2551 ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว
อง จาย ปน า ชาบาน า ชาซื้อบาน า ูยืม งิน พื่อชําระรา าบานใ
พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ จายไดตามระ บียบที่ ํา นด
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

5,000 บาท

รวม

804,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม
ารป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.
. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น จาย ปน าจาง มาชวยงาน าร งิน ละบัญชี
จาง มาชวยงานจัด ็บรายได
จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ผูบริ าร พนั งาน วน
ตําบล ละลู จางประจํา ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา
รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง า ม 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา
รียน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง จาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรใ พนั งาน วนตําบล, ณะผูบริ าร ละผูมี ิทธิ์ บิ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาง มาชวยงาน าร งิน ละบัญชี

พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ – ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.
. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น จาย ปน าจาง มาชวยงานจัด ็บรายได
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จาง มาชวยงานพั ดุ

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.
. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น จาย ปน าจาง มาชวยงาน ารพั ดุ
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจาง มาบริ าร าจางทํา ารอยางใดอยาง
นึ่ง ซึ่งมิใช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ รางที่อยูใน
วามรับผิดชอบ องผูรับจาง ชน าจาง มาถาย อ าร าธรรม นียม
ตาง ๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติม
ถึงปจจุบัน
าธรรม นียม าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนา
จํานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนาตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน องพนั งาน วน
ตําบล ลู จาง พนั งานจาง
โ รง ารจัดทํา ผนที่ภาษี
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารจัดทํา ผนที่ภาษี
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 156 ลําดับที่ 21

จํานวน

300,000 บาท
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โ รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บภาษี

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารจัด ็บภาษี ชน า
ป้ายประชา ัมพันธโ รง าร ละอื่น ๆ ที่ ี่ยว อง
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 156 ลําดับที่ 20
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษาซอม ซม รุภัณฑที่ ยี าย ชน รื่อง
อมพิว ตอร รื่องพิมพ รุภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ รางทรัพย ินที่อยูใน วาม
รับผิดชอบ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ปลงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง( ระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ
ระดาษ ุญ จ ภาพ ียน, ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผน
ป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตาง ๆ มู
ลี่,มานปรับ ง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า
ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด
ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี บบใ น้ํายาลบ ระดาษ
ไ ระดาษไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ ารบอน ระดาษ
ไ ฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช าร บบพิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่
ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม
ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั งาน ฯลฯ

รวม

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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วั ดุโฆษณา ละ ผย พร

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุโฆษณา ละ ผย พร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติรายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน าตั้ง ลอง าตั้ง ียน
ภาพ ลอง ละระวิงใ ฟิลมภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน ซูม
ระ ปาใ ลองถายรูป พู ัน ี ระดาษ ียนโปร ตอร ฟิลม
มมโมรี่ ารด ฟิลม ไลด ถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ
ทป ผนซีดี) รูป ี รือ าวดําที่ไดจา ารลาง อัด ยาย ภาพถายดาว
ทียม ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุ
อุป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ
าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ผน รือ
จานบันทึ อมูล อุป รณบันทึ อมูล ทปบันทึ อมูล ัวพิมพ รือ ถบ
พิมพ ํา รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ บบ
ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล นวยประมวลผล ฮารดดิ
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ผน รอง ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้น
พิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip)
ชน RAM
ัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card) รื่องอาน ละบันทึ อมูล บบ
ตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk)
บบซีดีรอม (CD-ROM) บบออพติ อล (Optical) ปนตน ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

26,300 บาท

รวม

26,300 บาท

จํานวน

22,000 บาท

รุภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโนตบุ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core) จานวน 1
นวย โดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1. ใน รณีที่มี นวย วามจา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน นาดไมนอย วา 4 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 2.2 GHz ละมี นวยประมวลผลดาน
ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย วา 10 น รือ
2. ใน รณีที่มี นวย วามจา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน นาดไมนอย วา 6 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 1.6 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช
วาม ามารถใน ารประมวลผล ูง
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไมนอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไมนอย วา 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย วา 120 GB จานวน 1
นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel ละมี นาด
ไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
รา า ลาง อมพิว ตอร 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 165 ลําดับที่ 11
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าจัดซื้อ รื่องปริ้น ตอร

จํานวน

4,300 บาท

รวม

150,000 บาท

รวม

150,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- ปน รื่องพิมพ บบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer)
จา โรงงานผูผลิต
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 1,200x1,200 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง าวดา า รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย วา 20
นาตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มี วาม ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษ นาด A4 ไมนอย วา 10 นา
ตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไมนอย วา 1
ชอง
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 50 ผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal ละ Custom
รา า ลาง อมพิว ตอร 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 163 ลําดับที่ 10
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย ปน าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง ารบริ าร
วนตําบล าตอบ ทน อปพร. ละ ผูไดรับอนุญาต ละมี ํา ั่งใ ไปปฏิบัติ
ราช ารใ อง ารบริ าร วนตําบล ฯลฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง ารจัด ิจ รรมวันอา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง ารจัด ิจ รรมวันอา า มั รป้อง ันภัยฝ่าย
พล รือน าวั ดุอุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ าร
ตางๆ าอา าร ละ รื่องดื่ม ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใชใน ารโ รง าร
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 136 ลําดับที่ 8
โ รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ํา ัญ

พื่อ ปน าใชจายตามโ รง ารป้อง ัน ละลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล
ํา ัญ ตาง ๆ โดยปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวัน 21 มิถุนายน 2556
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 137 ลําดับที่ 9
โ รง าร ง ริม ิจ รรม าร ฉลิมพระ ียรติ ละ ิจ รรม ี่ยว ับ ารป ป้อง จํานวน
ถาบัน ํา ัญ องชาติ
พื่อ ปน าใชจายใน ารจัด ิจ รรมใน าร ง ริม ิจ รรม าร ฉลิม พระ
ียรติ ละ ิจ รรม ี่ยว ับ ารป ป้อง ถาบัน ํา ัญ องชาติ โดย ฉพาะ
ถาบันพระม า ษัตริย ฯลฯ
(ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1224
ลงวันที่ 22 มษายน 2552)
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 139 ลําดับที่ 18
ค่าวัสดุ

10,000 บาท

รวม

40,000 บาท

วั ดุยานพา นะ ละ น ง

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุยานพา นะ ละ น ง ชน ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวย
จราจร ไฟ ระพริบ ระจ องทาง ฯลฯ
วั ดุ รื่องดับ พลิง

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุดับ พลิง

รือ ติมน้ํายาวั ดุดับ พลิง
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

2,989,000 บาท

รวม

1,986,000 บาท

รวม

1,986,000 บาท

จํานวน

1,332,500 บาท

พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จาย วบ ับ
งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ พนั งาน วน
ตําบล ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล
จัง วัด น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา ละ
ประโยชนตอบ ทนอื่น ละ พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย ํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 ดือน จํานวน 5 อัตรา ดังตอไปนี้
- นั บริ าร ารศึ ษา จํานวน 1 อัตรา
- นั วิชา ารศึ ษา จํานวน 1 อัตรา
ปน งิน 548,400 บาท
- รูผูดู ล ด็ จํานวน 3 อัตรา ปน งิน 784,080 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จํานวน

5,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏ
ใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน) โดย ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ตามประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ ารใ าราช าร รือพนั งาน วน
ทองถิ่นไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22
มษายน 2547 ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย
งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร ํา นดใ าราช าร าร รือ
พนั งาน วนทองถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปนราย
ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตํา นง ละ ประ าศ .จ. .จ. , .ท. ละ
.อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วน
ทองถิ่น ลู จาง ละพนั งานจาง ององ รป รอง วนทองถิ่นไดรับ งิน
พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
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งินประจําตํา นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

570,500 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รราช ีมา
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ
พนั งาน วนตําบล ลู จาง ละพนั งานจาง องทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม าร
รองชีพชั่ว ราว ละ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล จัง วัด
น รราช ีมา รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563. ละฉบับ ไ
พิ่ม ติม) ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ตํา นงดังตอไปนี้
- ผูชวยนั วิชา ารศึ ษา(พนั งานจางตามภาร ิจ)
ปน งิน 246,480 บาท
- ผูดู ล ด็ อนุบาล ละปฐมวัย (พนั งานจางทั่วไป)
ปน งิน 324,000 บาท
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
จํานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงราย ดือน องผูดํารงตํา นง บริ าร อํานวย
าร ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา ละประโยชนตอบ
ทนอื่น ละ พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย ํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 ดือน
าตอบ ทนพนั งานจาง

พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประ าศ ณะ รรม าร
พนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ
พนั งาน ลู จาง ละ พนั งานจาง องพนั งาน วนตําบลไดรับ งิน พิ่ม า
รองชีพชั่ว ราว ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏ
ใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 ละฉบับ ไ พิ่ม
ติม) ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ตํา นงดังตอไปนี้
- ผูชวยนั วิชา ารศึ ษา (พนั งานจางตามภาร ิจ)
- ผูดู ล ด็ อนุบาล ละปฐมวัย (พนั งานจางทั่วไป)
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งบดาเนินงาน

รวม

781,000 บาท

รวม

212,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

พื่อจาย งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนทองถิ่น ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร
ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
า ชาบาน
จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบล มี ิทธิ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น พ
.ศ.2551 ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว
อง จาย ปน า ชาบาน า ชาซื้อบาน า ูยืม งิน พื่อชําระรา าบานใ
พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ จายไดตามระ บียบที่ ํา นด
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ผูบริ าร พนั งาน วน
ตําบล ละลู จางประจํา ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา
รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง า ม 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา
รียน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง จาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรใ พนั งาน วนตําบล, ณะผูบริ าร ละผูมี ิทธิ์ บิ
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ค่าใช้สอย

รวม

379,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

พื่อจาย ปน าจาง มาบริ าร ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตรา าใช
จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช
อย วั ดุ ละ า าธารณูปโภ ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ. . 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน
าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น จาย ปน าจาง มาทํา
วาม ะอาดศูนยพัฒนา ด็ ล็
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จํานวน

20,000 บาท

าจาง มาบริ ารตางๆ ชน าโฆษณาประชา ัมพันธ ผย พร ิจ าร
อง อบต. ทาง ื่อตางๆ าลาง อัด ยายฟิลมถายรูป าถาย บบ
ปลน ถายพิมพ ียว ถาย อ าร ละ าจาง มาบริ ารอื่นๆ ที่จํา ปน ละ
ี่ยว อง
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
จํานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาง มาทํา วาม ะอาดศูนยพัฒนา ด็ ล็

พื่อจาย ปน าใชจายดังนี้ ารับรองใน ารตอนรับบุ ลา ร รือ ณะบุ ลที่
มานิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ในราชอาณาจั ร ละนอ ราชอาณาจั ร

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติม
ถึงปจจุบัน
าใชจายใน ารพัฒนา รูผูดู ล ด็ /ผูดู ล ด็ อนุบาล ละปฐมวัย
จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารพัฒนา รูผูดู ล ด็ /ผูดู ล ด็ อนุบาล ละปฐมวัย
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าธรรม นียม าลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม ัมมนาโ รง ารตางๆ องพนั งาน จํานวน
วนตําบล พนั งานจาง ละผูมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนาตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน องพนั งาน วน
ตําบล ลู จาง พนั งานจาง
โ รง ารจัด ิจ รรมวัน ด็ งชาติ

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารจัดงานวัน ด็ งชาติ ชน า
รับรอง าใชจาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ปน ละ ี่ยว
อง าใชจายใน ารประ วด รือ ง ัน าจาง มาจัดนิทรรศ าร า
ม ร พ าร ดง ละ าใชจายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน ละ า
ใชจายอื่น ๆ ที่จํา ปน ละ ี่ยว องใน ารจัดงาน ฯลฯ ปนไปตาม ผน
พัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 131 ลําดับที่ 12
โ รง ารปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ตําบลดอนมัน
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารปรับปรุงภูมิทัศน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 131 ลําดับที่ 13
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าบํารุงซอม ซม รุภัณฑ าบํารุงรั ษาซอม ซมทรัพย ิน
อื่นๆ ใน อง ารศึ ษา ฯ

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ตะ รงวาง อ าร
รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ
ียน, ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนป้ายชื่อ ํานั
งาน รือ นวยงาน ผนป้ายจราจร รือ ผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
ง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ
ปา า ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล
มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี บบใ น้ํายาลบ
ระดาษไ ระดาษไ ไมบรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ฟ้ม มุดบัญชี
มุด ประวัติ าราช าร บบพิมพ ผา ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือ
จางพิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ าร
ประชาชนใน ํานั งาน ฯลฯ

รวม

115,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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วั ดุงานบานงาน รัว

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุงานบานงาน รัว ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า
น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน ตามตัวอยาง ารจํา น
ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ปนวั ดุ รุภัณฑ
ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ ชน มอ ระทะ ะละมัง
ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด วน้ํา จานรอง ผงซั ฟอ บู
น้ํายาดับ ลิ่น ปรง ไม วาด ง มุง ผาปูที่นอน ปลอ มอน
มอน ถวยชาม ชอน อม ระจ งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตา
น้ํามัน ตารีด รื่องบดอา าร ระทะไฟฟ้า มอไฟฟ้า รวมถึง มอ ุง าว
ไฟฟ้า ระติ น้ํารอน ระติ น้ํา ็ง ถัง
ตา ผา ม ผาปูโตะ น้ําจืด ที่ซื้อ
จา อ ชน ฯลฯ
วั ดุ อ ราง
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ อ ราง ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุ
อุป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ า
วั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ไม
ตางๆ อน ีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ วม อางลาง
มือ ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทิน นอร
ี ปูนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็
น ปรงทา ี ปูน าว ทอน้ํา ละอุป รณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
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วั ดุ าร ษตร

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ าร ษตร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติรายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ียว ปริง ลอร(Sprinkler) จอบ
มุน จานพรวน ผานไถ ระทะ ราดซี่พรวนดินระ วาง ถว รื่องดั
มลง ตะ รงรอน บนโธ อวน( ํา ร็จรูป) ระชัง ปุย ยาป้อง ัน ละ
ําจัดศัตรูพืช ละ ัตว อา าร ัตว พืช ละ ัตว พันธุ ัตวปี ละ ัตวน้ํา น้ํา
ชื้อพันธุ ัตว วั ดุ พาะชํา อุป รณใน าร ยายพันธุพืช ชน ใบมีด ชือ ผา
ใบ รือผาพลา ติ นา า ป้อง ัน พิษ ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง
วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง
ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน าร
ซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ
รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี
าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ผน รือจานบันทึ อมูล
อุป รณบันทึ อมูล ทปบันทึ อมูล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่อง
พิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ
นื่อง ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ผน รอง ง ผง ป้นอั ระ รือ
ป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่
ซิป (Memory Chip) ชน RAM มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) ปน
ตน รื่องอาน ละบันทึ อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต (Diskette)
บบฮารดดิ ต(Hard Disk) บบซีดีรอม (CD-ROM) บบออพติ อล
(Optical) ปนตน ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

75,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน าไฟฟ้า องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ดั อง ารบริ าร วนตําบล
ดอนมัน
รวมถึง าใชจายที่ตองชําระพรอม ัน ชน าบริ าร า
ภาษี ใน ิจ าร ององ รป รอง วนทองถิ่น
าน้ําประปา าน้ําบาดาล
พื่อจาย ปน าน้ําประปา องศูนยพัฒนา ด็ ล็ งั ัดอง ารบริ าร วน
ตําบลดอนมัน รวมถึง าใชจายที่ตองชําระพรอม ัน ชน าบริ าร า
ภาษี ใน ิจ ารอง รป รอง วนทองถิ่น
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

222,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

รุภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซิ้อ รื่อง อมพิว ตอรโนตบุ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core) จานวน 1
นวย โดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1. ใน รณีที่มี นวย วามจา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน นาดไมนอย วา 4 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 2.2 GHz ละมี นวยประมวลผลดาน
ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย วา 10 น รือ
2. ใน รณีที่มี นวย วามจา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน นาดไมนอย วา 6 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 1.6 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช
วาม ามารถใน ารประมวลผล ูง
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไมนอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไมนอย วา 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย วา 120 GB จานวน 1
นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel ละมี นาด
ไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
รา า ลาง อมพิว ตอร 2562
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 164 ลําดับที่ 8
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

200,000 บาท

ราย ารปรับปรุงตอ ติมที่ ปรงฟน ด็ ล็

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าปรับปรุงตอ ติมที่ ปรงฟน ด็ ล็
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 129 ลําดับที่ 4
ราย ารปรับปรุงศูนยพัฒนา ด็ ล็

จํานวน

100,000 บาท

รวม

3,184,580 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,584,580 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

610,670 บาท

โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าจางประ อบอา าร ลาง จํานวน
วัน)

387,100 บาท

าบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ราง

พื่อจาย ปน าปรับปรุงศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน ปรับปรุงอา าร รั้ว ทา ี
อา าร/รั้ว ปลี่ยน นาตาง ประตู ทํามุงลวด
ล็ ดัด ละอื่นๆ
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 130 ลําดับที่ 5
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

พื่อจาย ปน งิน าจางประ อบอา าร ลางวัน ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบลดอนมัน ตั้งไว 387,100.- บาท
พื่อจาย ปน าจางประ อบอา าร ลางวัน ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ จํานวน 245 วัน ๆ ละ 20 บาท ด็ ล็ 79 น (ยอด ด็ ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562) ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 130 ลําดับที่ 8
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โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าใชจายใน ารจัด าร
ศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ )

จํานวน

89,270 บาท

พื่อจาย ปน งิน าใชจายใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็
ล็ ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบลดอนมัน ตั้งไว 89,270.- บาท พื่อจาย
ปน
- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท
- าอุป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท
- า รื่อง บบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท
- า ิจ รรมพัฒนาผุู รียน อัตรา นละ 430 บาท
รวมอัตรา นละ 1,130.- บาท ด็ ล็ 79 น (ยอด ด็ ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2562) ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณ
จา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 130 ลําดับที่ 6
โ รง าร นับ นุน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา( าจัด าร รียน าร อน)
จํานวน

134,300 บาท

พื่อจาย ปน งิน าจัด าร รียน าร อน ํา รับ ด็ ล็ ศูนยพัฒนา ด็
ล็ ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบลดอนมัน ตั้งไว 134,300.- บาท
พื่อจาย ปน าจัดซื้อ ื่อ าร รียน าร อน วั ดุ ารศึ ษา รื่อง ลน
พัฒนา าร ด็ อัตรา นละ 1,700.- บาท ด็ ล็ 79 น (ยอด ด็ ณ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 130 ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
- ราย ารอา าร ริม (นม) องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอง ารบริ าร
วนตําบลดอนมัน ตั้งไว 160,630 บาท พื่อจาย ปน าอา าร
ริม (นม) จํานวน 260วัน (ตาม อมูลจํานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62
จํานวน 79 นๆละ 7.82 บาท งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบ
ประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น
- ราย ารอา าร ริม (นม) องโรง รียนใน ตอง ารบริ าร วนตําบล
ดอนมัน ัง ัด ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.)
ตั้งไว 813,280.00 บาท พื่อจาย ปน าอา าร ริม (นม)
จํานวน 260 วัน (ตาม อมูลจํานวน ด็ นั รียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62
จํานวน 400 นๆละ 7.82 บาท ทั้งนี้ จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รร
งบประมาณจา รม ง ริม ารป รองทองถิ่น
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 129 ลําดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

973,910 บาท

จํานวน

973,910 บาท

รวม

1,600,000 บาท

รวม

1,600,000 บาท

จํานวน

1,600,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
ราย าร งินอุด นุน าอา าร ลางวัน ํา รับโรง รียน ใน ต อง ารบริ าร
วนตําบลดอนมัน ํานั งาน ณะ รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ.)
พื่อจาย ปน า นับ นุนโ รง ารอา าร ลางวันใ ับ ด็ นั รียน ํา รับ
โรง รียน ในอัตรา 20 บาท/ น/วัน จํานวน 200 วัน (ตาม อมูลจํานวน
ด็ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 400 น)
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 129 ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายในโ รง ารรณรง ละ ง ริม ารลดปริมาณ ยะ าร
ทิ้ง าร ัด ย ยะ ละ าร ําจัด ยะอยางถู วิธี
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 150 ลําดับที่ 16
โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บา
จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง ารรณรง ละ ง ริม ารลดปริมาณ ยะ ารทิ้ง
าร ัด ย ยะ ละ าร ําจัด ยะอยางถู วิธี

พื่อ ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารรณรง ป้อง ันโร พิษ ุนั บา
ใน ุนั ละ มว วัตถุประ ง โ รง าร พื่อ ผย พร วามรู ี่ยว ับ
วามราย รง องโร พิษ ุนั บา ละ นวทางป้อง ันโร ประชาชน
ละลดอัตรา าร ิดโร พิษ ุนั บาใน ัตว ลี้ยง โดยมี าใชจาย ชน
าจัดป้าย าวั ซีนป้อง ันโร ายา ุม ํา นิด าวั ดุ อุป รณ
ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ปน ละประ ยัด ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ าใชจาย ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
ราช าร อง อปท. พ.ศ. 2542 โดยถือปฎิบัติตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ ว 01994 ลงวันที่ 24 ุมภาพันธ 2560
ละ นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/729
ลงวันที่ 31 มีนา ม 2560
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 149 ลําดับที่ 15
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ปน งิน าวั ดุวิทยาศา ตร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง รวม
ถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อ
จัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ พื่อจาย ปน าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร ชน น้ํายา มี ําจัดยุง ทราย ํา
จัดลู น้ํา ชุดตรวจโร ไ วัดน , น้ํายาฆา ชื้อโร ไ วัดน ฯลฯ

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

1,633,600 บาท

รวม

985,600 บาท

รวม

985,600 บาท

จํานวน

618,600 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง ารอบรมพัฒนา ุณภาพชีวิตผู ูงอายุ ละ ง ริม ัปดา วันผู ูงอายุ
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารอบรมพัฒนา ุณภาพชีวิตผู ูง
อายุ ชน าพิธีทางศา นา ารับรอง าใชจาย ี่ยว ับ ถานที่ ละ าใช
จายอื่น ๆ ที่จํา ปน ละ ี่ยว อง าใชจายใน ารประ วด รือ ง ัน า
จาง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ าร ดง ละ าใชจายใน ารโฆษณา
ประชา ัมพันธงาน ละ าใชจายอื่น ๆ ที่จํา ปน ละ ี่ยว องใน ารจัด
งาน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน าร
จัด าร ง ัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ารวม ง ัน ีฬา ององ รป รอง
วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) นาที่ 125 ลําดับที่ 26
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ปน งิน ดือน าตอบ ทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จาย วบ ับ
งิน ดือน ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ พนั งาน วนตําบล
ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด น รราช ีมา
รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา ละประโยชนตอบ ทน
อื่น ละ พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 25612563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
ดือน จํานวน 2 อัตรา ดังตอไปนี้
- ผูอํานวย าร องชาง จํานวน 1 อัตรา
- นายชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน วนตําบล จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏ
ใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึง
ปจจุบัน) โดย ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ตามประ าศ .จ. .ท
. ละ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ ารใ าราช าร รือพนั งาน วน
ทองถิ่นไดรับ งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22
มษายน 2547 ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 28 ลงวันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย
งิน าตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร ํา นดใ าราช าร าร รือ
พนั งาน วนทองถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ไดรับ งิน ดือน าตอบ ทน ปน
ราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจํา
ตํา นง ละ ประ าศ .จ. .จ. , .ท. ละ .อบต. รื่อง ํา นด
มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนทองถิ่น ลู จาง ละ
พนั งานจาง ององ รป รอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว (ฉบับที่ 2)
งินประจําตํา นง
จํานวน

42,000 บาท

พื่อจาย ปน งินประจําตํา นงราย ดือน องผูดํารงตํา นง บริ าร อํานวย
าร ตามประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑ ละ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา ละประโยชนตอบ
ทนอื่น ละ พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 ละที่ ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน) โดย ํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 ดือน
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าตอบ ทนพนั งานจาง

จํานวน

272,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

รวม

626,000 บาท

รวม

258,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ปน าตอบ ทนพนั งานจางตามภาร ิจ ละพนั งานจางทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัดน รราช ีมา
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ พนั งาน วนตําบล
ลู จาง ละพนั งานจาง องทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว
ละ ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล จัง วัดน รราช ีมา
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่ปรา ฏใน ผน
อัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563. ละฉบับ ไ พิ่ม
ติม) ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ตํา นงดังตอไปนี้
- ผูชวยนายชางโยธา (พนั งานจางตามภาร ิจ)
- ผูชวย จาพนั งานธุร าร(พนั งานจางตามภาร ิจ)
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจาง
พื่อจาย ปน งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระ บียบบริ ารงานบุ ล วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประ าศ ณะ รรม าร
พนั งาน วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ
พนั งาน ลู จาง ละ พนั งานจาง องพนั งาน วนตําบลไดรับ งิน พิ่ม า
รองชีพชั่ว ราว ละประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล
รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง จํานวนอัตราตามที่
ปรา ฏใน ผนอัตรา ําลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 ละฉบับ ไ
พิ่ม ติม) ํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 ดือน ตํา นงดังตอไปนี้
- ผูชวยนายชางโยธา (พนั งานจางตามภาร ิจ)
- ผูชวย จาพนั งานธุร าร(พนั งานจางตามภาร ิจ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบ ทนผูปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน อง รป รอง วนทองถิ่น
พื่อจาย าตอบ ทน ํา รับ ณะ รรม ารตรวจ ารจาง ณะ รรม าร ปิด
ซอง อบรา า ละผู วบ ุมงาน ละ พื่อจาย าตอบ ทนผูปฎิบัติราช ารอัน
ปนประโยชน อง ารบริ าร วนตําบล ละจาย งินประโยชนตอบ ทน
อื่น ํา รับพนั งาน วนตําบล/ พนั งานจาง ปน รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี)
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า ชาบาน

จํานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ปน า ชาบานใ พนั งาน วนตําบล มี ิทธิ บิ า ชาบานตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น พ
.ศ.2551 ไ พิ่ม ติม ละ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
5862 ลงวันที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบาน อง าราช าร วนทองถิ่น รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว
อง จาย ปน า ชาบาน า ชาซื้อบาน า ูยืม งิน พื่อชําระรา าบานใ
พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ จายไดตามระ บียบที่ ํา นด
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ผูบริ าร พนั งาน วน
ตําบล ละลู จางประจํา ที่มี ิทธิไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา องบุตรพนั งาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549 ละ นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนที่ ุด ที่ . 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา
รียน นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 ุมภาพันธ 2559 รื่อง าร บิ งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บุตร นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง า ม 2559 รื่อง ประ ภท ละอัตรา งินบํารุง ารศึ ษา ละ า ลา
รียน รือ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่ ี่ยว อง จาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรใ พนั งาน วนตําบล, ณะผูบริ าร ละผูมี ิทธิ์ บิ
ค่าใช้สอย

รวม

198,000 บาท

จํานวน

66,000 บาท

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
าจาง มาบริ าร
พื่อจาย ปน าใชจายใน ารจาง มาบริ าร าจางทํา ารอยางใดอยาง
นึ่ง ซึ่งมิใช ปน ารประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รุภัณฑ รือ ิ่ง อ รางที่อยูใน
วามรับผิดชอบ องผูรับจาง ชน าจาง มาถาย อ าร าธรรม นียม
ตาง ๆ
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จาง มาชวยงานผูชวยชาง

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า ชาที่พั าบริ ารจอด
รถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นาม
บิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใช
จายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ไ พิ่ม ติม
ถึงปจจุบัน
าลงทะ บียน าธรรม นียมใน ารฝึ อบรม ัมมนาโ รง ารตาง ๆ
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปนรายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รอง วนทองถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 ร ฎา ม 2556 รื่อง รูป บบ ละ ารจํา น ประ ภทรายรับ –ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปี ององ รป รอง วนทองถิ่น ละ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.
. 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจาง มาบริ าร ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น จาย ปน าจาง มาชวยงานชาง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ปน าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ ัมมนาตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม ละ าร ารับ ารฝึ อบรม อง
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ไ พิ่ม ติมถึงปจจุบัน องพนั งาน วน
ตําบล ลู จาง พนั งานจาง ณะผูบริ าร ละ มาชิ ภา อบต.
าบํารุงรั ษา ละซอม ซม
พื่อจาย ปน าบํารุงรั ษาซอม ซม รุภัณฑที่ ยี าย ชน รื่อง
อมพิว ตอร รื่องพิมพ รุภัณฑที่ดิน ละ ิ่ง อ รางทรัพย ินที่อยูใน วาม
รับผิดชอบ ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

170,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลืองรวมถึง
รายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง ปนตน อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด
ล็ รื่อง จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไมบรรทัด
ล็ รรไ ร าอี้พลา ติ ที่ถูพื้น ตะ รงวาง อ าร รื่องตัด
โฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญ จ
ภาพ ียน, ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนป้ายชื่อ ํานั
งาน รือ นวยงาน มูลี่,มานปรับ ง (ตอผืน) พรม(ตอผืน)
นาฬิ าตั้ง รือ วน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ระ ปา ตาชั่ง นาด
ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ
ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ ทป พี วี ซี
ไมบรรทัด ลิป ฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ าราช าร บบพิมพ ผา ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพที่ไดจา ารซื้อ รือจางพิมพ องใชใน ารบรรจุ ีบ
อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน ํานั งาน ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
จํานวน

70,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุ
อุป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ า
วั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ
ชน ไมโ รโฟน าตั้งไมโ รโฟน ัว รงไฟฟ้า รื่องวัด ระ
ไฟฟ้า รื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่องประจุ
ไฟ ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอร ละชิ้น วน
วิทยุ ลู ถวย ายอา าศ รีซี ตอร มูฟวิ่ง อย อน ดน ซอร า ลอด
ฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ ํา รับวิทยุ, รื่อง
รับโทรทัศน,จานรับ ัญญาณดาว ทียม ดอ ลําโพง ผงวงจร ผัง ดงวงจร
ตาง ๆ ผงบัง ับทางไฟ ฯลฯ
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วั ดุ อ ราง

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ อ ราง ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุ
อุป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ า
วั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ไม
ตางๆ อน ีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ วม อางลาง
มือ ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทิน นอร ีปูนซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็ น ปรงทา ี ปูน าว ทอน้ํา ละอุป รณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
วั ดุ อมพิว ตอร
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุ
อุป รณประ อบ ละอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใชใน ารซอม ซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ตองชําระพรอม ับ
าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ผน รือ
จานบันทึ อมูล อุป รณบันทึ อมูล ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ รื่อง
พิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ บบ ล ซอร
าย
บิล นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ผน รอง
ง ผง ป้นอั ระ รือ ป้นพิมพ (Key Board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM ัตซีทฟีด
ตอร (Cut Sheet Feeder)
มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง บอ ซ (Printer Switching Box)
รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
ปนตน รื่องอาน ละบันทึ อมูล บบตางๆ ชน บบดิ ตต
(Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม(CD-ROM)
บบออพติ อล (Optical) ปนตน ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

รุภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโนตบุ
ุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 น ลั (4 core) จํานวน 1
นวย โดยมี ุณลั ษณะอยางใดอยาง นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1. ใน รณีที่มี นวย วามจํา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน นาดไมนอย วา 4 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 2.2 GHz ละมี นวยประมวลผลดาน
ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย วา 10 น รือ
2. ใน รณีที่มี นวย วามจํา บบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
ดียว ัน นาดไมนอย วา 6 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไม
นอย วา 1.6 GHz ละมี ท โนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่ตองใช
วาม ามารถใน ารประมวลผล ูง
- มี นวย วามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไมนอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ อมูล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจุไมนอย วา 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจุไมนอย วา 120 GB จานวน 1
นวย
- มีจอภาพที่รองรับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel ละมี นาด
ไมนอย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) บบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย วา 3 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอ บบ HDMI รือ VGA จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
บบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมนอย วา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
ละ Bluetooth
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 165 ลําดับที่ 12

นา : 55/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:36

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
าใชจาย พื่อ นับ นุน ารจัดทํา ผนพัฒนาตําบล ผนชุมชน ละ อบัญญัติ
ตาง ๆ
พื่อจาย ปน าใชจายใน าร ง ริม นับ นุน ารจัดทํา ผนชุมชน ละ
ิจ รรม นับ นุน ารจัดประชุมประชา ม ผนพัฒนาตําบล ผนชุมชน ละ
อบัญญัติตําบล ารจัด วทีประชา ม รวมทั้ง ารจัดทํารูป ลม ผนพัฒนา
ตําบล ผนชุมชน ละ อบัญญัติตาง ๆ
โ รง ารฝึ อบรม พิ่มศั ยภาพ ยาวชน ประชาชน ผู ูงอายุ ผูพิ าร ละผู
ดอยโอ า
พื่อจาย ปน าวั ดุอุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ าร
ตางๆ าอา าร ละ รื่องดื่ม าวิทยา ร ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใชใน
ารโ รง าร
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 141 ลําดับที่ 2
โ รง ารฝึ อบรมอาชีพระยะ ั้น ( ง ริมพัฒนาผลิตภัณฑ มอนไ ม ลุม ม
บาน ษตร รตําบลดอนมัน)
พื่อจาย ปน าวั ดุอุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ าร
ตางๆ าอา าร ละ รื่องดื่ม าวิทยา ร ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใชใน
ารโ รง าร ฯ ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 141 ลําดับที่ 8
โ รง ารพัฒนาศั ยภาพ ลุม ตรีตําบลดอนมัน
พื่อจาย ปน าวั ดุอุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ าร
ตางๆ าอา าร ละ รื่องดื่ม าวิทยา ร ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใชใน
ารโ รง าร
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 142 ลําดับที่ 7
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โ รง ารอบรมป้อง ัน

ไ ละตอตานยา พติดในพื้นที่ตําบลดอนมัน

จํานวน

30,000 บาท

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ในโ รง ารจัด าร ง ัน ีฬา ปน าวั ดุ
อุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ ารตางๆ าอา าร ละ
รื่องดื่ม า ณะ รรม าร ละอื่นๆ ที่จํา ปนที่ใชใน าร ิจ รรม
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 118 ลําดับที่ 3
โ รง าร ง ัน ีฬาศูนยพัฒนา ด็ ล็
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ปน าวั ดุอุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ าร
ตางๆ าอา าร ละ รื่องดื่ม าวิทยา ร ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใชใน
าร ิจ รรม พื่อใ ประชาชน ละ ยาวชนไดตระ นั ถึง วาม ํา ัญดาน าร
ป้อง ันยา พติด
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 141 ลําดับที่ 4
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง าร ง ัน ีฬาดอนมัน ม

พื่อจาย ปน าใชจายตางๆ ในโ รง ารจัด าร ง ัน ีฬาศูนยพัฒนา ด็
ล็ ตําบลดอนมัน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) นาที่ 118 ลําดับที่ 4
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

โ รง ารรวมงาน าชาดประจําปี องดีอํา ภอประทาย ละงานบุญ ุม าวใ ญ จํานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
พื่อจาย ปน าใชจายโ รง ารรวมงาน าชาดประจําปี องดีอํา ภอ
ประทาย ละงานบุญ ุม าวใ ญ ประจําปี 2563 พื่อจาย ปน าวั ดุ
อุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ ารตางๆ าอา าร ละ
รื่องดื่ม ละ าใชจายอื่นๆ ที่จํา ปนที่ใชใน าร ิจ รรม
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 124 ลําดับที่ 25
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2,804,000 บาท

รวม

2,804,000 บาท

รวม

2,804,000 บาท

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ( ายบานนาง วอย มูลติปฐม – ที่นา จํานวน
นายดวง ลาง วั ดิ์) บานชอง มว มูที่ 2

299,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ราง ิ่ง าธารณูปโภ

พื่อจาย ปน าดํา นิน าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ นาด
ผิว จราจร วาง 4.00 มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีตไมนอย วา 480 ตาราง มตร ไมมีไ ลทาง พรอมติดตั้งป้าย
ประชา ัมพันธโ รง ารจํานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐาน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 69 ลําดับที่ 4
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ( ายบานดอนใ ญ -บานชอง มว)
บานดอนใ ญ มูที่ 8
พื่อจาย ปน าดํา นิน าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิว
จราจร วาง 5.00 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีตไมนอย วา 500 ตาราง มตร ไมมีไ ลทาง พรอมติดตั้งป้าย
ประชา ัมพันธโ รง ารจํานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐาน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 82 ลําดับที่ 54
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ( ายบานนาง ปรมวดี ตนไธ ง –
ถนนดํา) บานดอน ั้น มูที่ 4

จํานวน

308,000 บาท

จํานวน

214,000 บาท

พื่อจาย ปน าดํา นิน าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิวจราจร
วาง 4.00 มตร ยาว 85 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไม
นอย วา 340 ตาราง มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร
จํานวน 1 ป้าย ไมมีไ ลทาง ตาม บบมาตรฐาน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 75 ลําดับที่ 27
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ( ายบานโนน มบูรณ – ุดปลา มอ) จํานวน
บานโนน มบูรณ มูที่ 7
พื่อจาย ปน าดํา นิน าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิว
จราจร วาง 4.00 มตร ยาว 120 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่
อน รีตไมนอย วา 480 ตาราง มตร ไมมีไ ลทาง พรอมติดตั้งป้าย
ประชา ัมพันธโ รง ารจํานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐาน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 80 ลําดับที่ 47
โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ( าย ลังวัดลิ้นฟ้า) บานลิ้นฟ้า มูที่ จํานวน
9
พื่อจาย ปน าดํา นิน าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ นาดผิวจราจร
วาง 4.00 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีต
ไมนอย วา 400 ตาราง มตร ไมมีไ ลทาง พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธ
โ รง ารจํานวน 1 ป้าย ตาม บบมาตรฐาน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 83 ลําดับที่ 58

299,000 บาท

250,000 บาท

นา : 59/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:37

โ รง าร อ รางรางระบายน้ํา ล. รูปตัวยู ( ายบานนาย ํา ี โพธิจั ร –
นาบานนาง ํามูล าญโงน) บานโนน วา มูที่ 5

จํานวน

พื่อจาย ปน าดํา นิน าร าูอ รางรางระบายน้ํา ล. รูปตัวยู ฝา ล
. นาดวาง 0.40 มตร ลึู ฉลี่ย 0.40 มตร ระยะทาง 168 มตร พรอมติด
ตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร 1 ป้าย ตาม บบ อบต. ดอนมัน ํา นด
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 101 ลําดับที่ 9
โ รง าร อ รางรางระบายน้ํา ล. รูปตัวยู ( ายรอบ มูบาน) บานปลั รต จํานวน
มูที่ 3

256,000 บาท

303,000 บาท

พื่อจาย ปน าดํา นิน าร อ รางรางระบายน้ํา ล. รูปตัวยู ฝา ล
. นาด วาง 0.40 มตร ลึ ฉลี่ย 0.40 มตร ระยะทาง ประมาณ 200
มตร พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร จํานวน 1 ป้าย
ตาม บบ อบต.ดอนมัน ํา นด ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง
วนทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 100 ลําดับที่ 4
โ รง ารปรับปรุงถนน อน รีต ริม ล็ ( ายบานนายบัญญัติ รั ษาชาติบานนางอุไร ปญญา ิทธิ์) บาน อ มู มูที่ 10
พื่อจาย ปน าดํา นิน ารปรับปรุงถนน อน รีต ริม ล็ นาด วาง 3.50
มตร ยาว 65.00 มตร นา 0.15 มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมนอย
วา 227.5 ตาราง มตร ไมมีไ ลทาง ริมดิน วาง 5.00
มตร ยาว 30.00 มตร นา ฉลี่ย 0.30 มตร ปริมาตรดินถม 75 ลบ.ม
. วางทอ ล. นาด 0.40 มตร 1 ถว จํานวน 7 ทอน พรอมยา
นวรอยตอใ รียบรอย พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง ารจํานวน 1
ป้าย ตาม บบ อบต.ดอนมัน ํา นด
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 85 ลําดับที่ 64

จํานวน

168,000 บาท

นา : 60/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:37

โ รง ารปรับปรุงถนนดินถม ันทาง ( ายรอบ มูบาน ุมโ ใ ญ) บาน นอง จํานวน
ออ มูที่ 1

307,000 บาท

พื่อจาย ปน าดํา นิน ารถมดิน ันทาง ายรอบ มูบาน ุมโ ใ ญ
บาน นองออ มูที่ 1 รายละ อียดโ รง าร ถนน นาด วาง 4.00 มตร
ระยะทางประมาณ 640 มตร ดินถม ฉลี่ย 0.80 มตร ปริมาตรดินถม
ไมนอย วา 3,276.80 ลบ.ม. พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร
จํานวน 1 ป้าย ตาม บบอบต.ดอนมัน ํา นด
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 96 ลําดับที่ 3
โ รง ารปรับปรุงฝายน้ําลน ลองอี าน ียว บานดอน ั้น มูที่ 4

จํานวน

พื่อจาย ปน าดํา นิน ารปรับปรุงฝายน้ําลน ดํา นิน าร ย ระดับ ัน
ฝาย นาด วาง 4.00 มตร ยาว 11.00 มตร นา 0.30 มตร ู
ชาง ัวทาย วาง างละ 0.50 มตร ยาว 7.00 มตร นา 0.30
มตร รือมีพื้นที่ อน รีตไมนอย วา 51.00 ตร.ม. ถมดิน ูชาง วาง 5.00
มตร ยาว 30.00 มตร นา ฉลี่ย 0.50 มตร ปริมาตรดินถม 10.50
ลบ.ม.
ตาม บบ อบต.ดอนมัน ํา นด ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง
วนทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 108 ลําดับที่ 11
โ รง ารวางทอระบายน้ํา อน รีต ริม ล็ ( นาบานนาย า ร โพธิจั ร - ที่ จํานวน
นานางบุญมี ิง ฉลาด) บาน อ มู มูที่ 10

85,000 บาท

131,000 บาท

พื่อจาย ปน าดํา นิน ารวางทอ รึ่งทอน นาด 0.40 มตร ยาว 173.00
มตร ละวางทอ ล. 0.40x0.40x1.00 มตร จํานวน 7
ทอน พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร จํานวน 1 ป้าย
ตาม บบ อบต.ดอนมัน ํา นด ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง
วนทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 105 ลําดับที่ 21
โ รง ารวางทอระบายน้ํา อน รีต ริม ล็ ( ายศาลาประชา ม-โรง ีชุมชน) จํานวน
บาน นองยาง มูที่ 6
พื่อจาย ปน าดํา นิน ารวางทอ รึ่งทอน นาด 0.40 มตร ยาว 255.00
มตร ละวางทอ ล. นาด 0.40x0.40x1.00 มตร จํานวน 5
ทอน พรอมติดตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง ารจํานวน 1 ป้าย
ตาม บบ อบต.ดอนมัน ํา นด ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง
วนทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 102 ลําดับที่ 12

184,000 บาท

นา : 61/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:37

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายตามโ รง าร รั น้ํา รั ป่า รั ษา ผนดิน ปน าวั ดุ
อุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ ารตางๆ าอา าร ละ
รื่องดื่ม ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใชใน าร ิจ รรม พื่อใ ประชาชน ละ
ยาวชนได ็น วาม ํา ัญ อง ารอนุรั ษ ิ่ง วดลอม ละมี วนรวมใน าร
ปลู ละดู ลรั ษาตนไมโดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภา ม 2559
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 117 ลําดับที่ 5
โ รง ารฝึ อบรม ลุม ษตร ร พื่อพัฒนารูป บบนา ปลงใ ญ
จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โ รง าร รั น้ํา รั ป่า รั ษา ผนดิน

พื่อจาย ปน าวั ดุอุป รณตางๆ าป้ายประชา ัมพันธ าจาง มาบริ าร
ตางๆ าอา าร ละ รื่องดื่ม ละ าใชจายอื่นที่จํา ปนที่ใชใน าร ิจ รรม
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 117 ลําดับที่ 4
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม
พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม รณีประ บอันตราย รือ จ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ ตาย ละ ลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประ ัน ัง ม พ.ศ
. 2533 ในอัตรารอยละ 5 อง าจางพนั งานจาง โดยปฏิบัติตาม นัง ือ
ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
ม รา ม 2557 ละ นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต ดวนที่
ุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2557 ละประ าศ ณะ
รรม าร ลางพนั งาน รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจาง
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 143 ลําดับที่ 3

รวม

9,306,000 บาท

รวม

9,306,000 บาท

รวม

9,306,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

นา : 62/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:37

งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จํานวน

4,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน บทบ องทุน งินทด ทน
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565)
บี้ยยังชีพผู ูงอายุ

จํานวน

5,850,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ ารใ ผู ูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ ึ้นไป ที่มี ุณ มบัติ รบถวนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย
ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2552 ละได ึ้นทะ บียน อรับ งิน บี้ยยังชีพไว ับอง รป รอง วนทองถิ่น
ไว ลว โดยจายอัตรา บี้ยยังชีพราย ดือน บบ ั้นบันได วน ตใน วน อง งิน
พิ่มที่อง รป รอง วนทองถิ่นดํา นิน ารตาม อ 18 (2) งระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดํา นิน ารมา อนใชฐาน อมูลจํานวนผู
ูงอายุตามประ าศบัญชีรายชื่อผูมี ิทธิรับ งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ํานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น 3 ปียอน
ลัง ละ อมูลจํานวนผู ูงอายุที่ไดบันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน
อมูล บี้ยยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่นจา ประ าศบัญชีราย
ชื่อฯ โดยดํา นิน ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุใ ถือปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู ูงอายุ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว
อง ปน ารดํา นิน ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 งพระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละ ั้นตอน าร ระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 144 ลําดับที่ 4

นา : 63/64

วันที่พิมพ : 2/10/2562 10:35:37

บี้ยยังชีพ นพิ าร

จํานวน

2,800,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน พื่อรองรับ ารจัด วั ดิ าร บี้ย วามพิ ารใ
นพิ ารที่มี
ิทธิตาม ลั ณฑที่ ํา นด ที่ได ดง วามจํานงโดย าร อ ึ้นทะ บียน พื่อ
อรับ งิน บี้ย วามพิ ารไว ับอง รป รอง วนทองถิ่น ลว ตามมติ ณะ
รัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน 2557 วน ตใน วน อง งิน พิ่มที่อง ร
ป รอง วนทองถิ่นดํา นิน ารตาม อ 18 (2) งระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดํา นิน ารมา อน โดยใชฐาน อมูลจํานวน นพิ าร
ตามประ าศบัญชีรายชื่อผูมี ิทธิรับ งิน บี้ย วามพิ าร ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 โดย ํานวณจา อัตรา ฉลี่ย าร พิ่ม ึ้น ามปียอน ลัง ละ
อมูลจํานวน นพิ ารที่ไดบันทึ ในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐาน อมูล บี้ย
ยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่นจา ประ าศบัญชีรายชื่อ โดยดํา นิน
ารจาย งิน บี้ย วามพิ ารใ ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วน
ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึง นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยว อง ปน ารดํา นิน
ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 งพระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละ ั้น
ตอน าร
ระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 144 ลําดับที่ 5
บี้ยยังชีพผูป่วย อด
จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ปน งิน นับ นุน าร ง ราะ บี้ยยังชีพผูป่วย อด ผูป่วย อด ที่
พทยไดรับรอง ละทํา ารวินิจฉัย ลว ละมี วาม ปนอยูยา จน รือถู ทอด
ทิ้ง าดผูอุป าระดู ล ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตน องได โดยผูป่วย
อด ที่มี ิทธิจะไดรับ บี้ยยังชีพ นละ 500 ตอ ดือน รบทั้ง12 ดือน ปน าร
ดํา นิน ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 งพระราชบัญญัติ ผน ละ ั้น
ตอน าร ระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2548
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 144 ลําดับที่ 6ุ

นา : 64/64
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ํารองจาย

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

93,000 บาท

- พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทองถิ่น รือ
พื้นที่ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารตั้งงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนทองถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561 ในอัตรา ไมนอย วา รอย
ละ 40 อง าบริ าร าธารณ ุ ที่ไดรับจา องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ
งชาติ
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 143 ลําดับที่ 8
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น ( บท.)
จํานวน

152,000 บาท

พื่อจาย ปน าใชจายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณไดลวง นาใน รณีจํา ปน
รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอดปี โดยนําไปใชจาย พื่อ รณี
ฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือบรร ทาปญ า วาม ดือดรอน องประชาชน
ปน วนรวม ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 อ 19 ละ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนา ม 2545
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
ร ฎา ม 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559
ปนไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 143 ลําดับที่ 1
รายจายตาม อผู พัน
งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ

พื่อจาย ปน งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ อง าราช าร วนทองถิ่น ( บ
ท.)ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น พ .ศ. 2500
โดย ํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ องประมาณ ารรายรับทุ ประ ภท
ประจําปี ละมิใ นํารายรับประ ภทพันธบัตร งิน ู งินทีมีผูอุทิศใ ละ งิน
อุด นุนมารวม ํานวณ รอยละ 1 โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวย งินบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ปน
ไปตาม ผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) นาที่ 143 ลําดับที่ 2

