
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน

เขต/อําเภอ ประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  30180

พืนที 36.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 4,001 คน

ชาย 2,011 คน

หญิง 1,990 คน

ข้อมูล ณ วันที 24 ตุลาคม 2561



องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน

เขต/อําเภอ ประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  30180

พืนที 36.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 4,001 คน

ชาย 2,011 คน

หญิง 1,990 คน

ข้อมูล ณ วันที 24 ตุลาคม 2561



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดนอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดนจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,738,668.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,829,566.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,506,547.92 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 7 โครงการ รวม 421,509.10 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 479,129.10 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 26,735,376.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 81,215.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 185,638.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 174,262.86 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 9,800.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,445,297.24 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 11,839,163.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,387,425.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,408,237.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,864,343.55 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,915,651.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,768,549.04 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,131,800.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 20,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,707,893.47 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,387,425.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,541,075.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 66,040.50 71,700.00 66,800.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 191,157.00 38,000.00 191,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 181,053.60 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 28,045.00 31,000.00 31,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 466,296.10 340,700.00 489,700.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,784,553.94 13,318,395.00 14,771,101.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,784,553.94 13,318,395.00 14,771,101.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 11,898,523.00 12,680,905.00 12,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 11,898,523.00 12,680,905.00 12,000,000.00

รวม 27,149,373.04 26,340,000.00 27,260,801.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,706,676.00 7,492,055.00 7,506,941.00

งบบุคลากร 8,073,281.00 8,735,076.00 8,903,530.00

งบดําเนินงาน 3,773,240.35 5,992,069.00 5,531,730.00

งบลงทุน 3,662,590.00 2,265,300.00 2,960,600.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,824,091.07 1,830,500.00 2,333,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,059,878.42 26,340,000.00 27,260,801.00

รวม 24,059,878.42 26,340,000.00 27,260,801.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน

อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,004,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,091,178

แผนงานสาธารณสุข 300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,413,062

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 205,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,506,941

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 27,260,801





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,455,680 1,371,060 6,826,740

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 0 1,966,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,489,360 1,371,060 4,860,420

งบดําเนินงาน 1,863,980 622,700 2,486,680

    ค่าตอบแทน 360,980 152,700 513,680

    ค่าใช้สอย 990,000 370,000 1,360,000

    ค่าวัสดุ 275,000 100,000 375,000

    ค่าสาธารณูปโภค 238,000 0 238,000

งบลงทุน 606,600 59,600 666,200

    ค่าครุภัณฑ์ 156,600 59,600 216,200

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 450,000 0 450,000

งบรายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

    รายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

                                             รวม 7,951,260 2,053,360 10,004,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

                                             รวม 80,000 80,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 937,932 0 0 937,932

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 937,932 0 0 937,932

งบดําเนินงาน 357,896 1,004,750 60,000 1,422,646

    ค่าตอบแทน 87,896 0 0 87,896

    ค่าใช้สอย 220,000 191,470 60,000 471,470

    ค่าวัสดุ 50,000 813,280 0 863,280

งบลงทุน 110,600 0 0 110,600

    ค่าครุภัณฑ์ 110,600 0 0 110,600

งบเงินอุดหนุน 0 1,620,000 0 1,620,000

    เงินอุดหนุน 0 1,620,000 0 1,620,000

                                             รวม 1,406,428 2,624,750 60,000 4,091,178

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000

    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

                                             รวม 300,000 300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,138,858 0 1,138,858

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,138,858 0 1,138,858

งบดําเนินงาน 517,404 0 517,404

    ค่าตอบแทน 138,404 0 138,404

    ค่าใช้สอย 195,000 0 195,000

    ค่าวัสดุ 184,000 0 184,000

งบลงทุน 42,100 2,141,700 2,183,800

    ค่าครุภัณฑ์ 42,100 0 42,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,141,700 2,141,700

งบเงินอุดหนุน 0 573,000 573,000

    เงินอุดหนุน 0 573,000 573,000

                                             รวม 1,698,362 2,714,700 4,413,062

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000

    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

                                             รวม 230,000 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 120,000 210,000 330,000

    ค่าใช้สอย 120,000 210,000 330,000

                                             รวม 120,000 210,000 330,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 60,000 145,000 205,000

    ค่าใช้สอย 60,000 145,000 205,000

                                             รวม 60,000 145,000 205,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,506,941 7,506,941

    งบกลาง 7,506,941 7,506,941

                                             รวม 7,506,941 7,506,941



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,004,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,091,178

แผนงานสาธารณสุข 300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,413,062

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 205,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,506,941

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 27,260,801

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พ.ศ. 2537  มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน และโดยอนุมัติของนาย
อําเภอประทาย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 27,260,801 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
27,260,801 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดนมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายอุทัย  แสนนอก)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายอํานวย  ปองนาน)

ตําแหน่ง นายอําเภอประทาย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน
อําเภอ ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 26,804.00 25,914.50 34,000.00 -23.53 % 26,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 38,040.00 37,352.00 35,000.00 8.57 % 38,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 2,374.00 2,774.00 2,700.00 3.70 % 2,800.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 67,438.00 66,040.50 71,700.00 66,800.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 868.00 1,712.00 1,000.00 80.00 % 1,800.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 220.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 247,536.00 162,925.00 10,000.00 1,530.00 % 163,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 23,600.00 22,800.00 22,000.00 4.55 % 23,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 260.00 720.00 600.00 33.33 % 800.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 275,881.00 191,157.00 38,000.00 191,900.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 299,081.91 181,053.60 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 299,081.91 181,053.60 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 27,600.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 1,075.00 445.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,075.00 28,045.00 31,000.00 31,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 738,612.99 1,466,321.28 550,000.00 168.99 % 1,479,437.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,174,376.91 8,243,389.62 8,200,000.00 0.61 % 8,250,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,660,724.80 1,779,770.33 1,688,395.00 6.61 % 1,800,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 108,552.45 92,726.96 100,000.00 -6.00 % 94,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 836,184.55 846,445.47 900,000.00 -5.56 % 850,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,799,474.07 2,039,833.98 1,500,000.00 32.04 % 1,980,664.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 46,029.46 39,622.82 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 28,536.69 46,389.28 40,000.00 17.50 % 47,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 264,741.00 229,317.00 300,000.00 -23.33 % 230,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 737.20 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,657,232.92 14,784,553.94 13,318,395.00 14,771,101.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 5,231,030.00 11,898,523.00 12,680,905.00 -5.37 % 12,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 5,231,030.00 11,898,523.00 12,680,905.00 12,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 19,531,738.83 27,149,373.04 26,340,000.00 27,260,801.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน

อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 27,260,801   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 66,800 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 26,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีกิจการทีเกียวกับภาษีโรงเรือน
และทีดินทีได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 38,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีกิจการทีเกียวกับภาษี
บํารุงท้องทีได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 2,800 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีกิจการติดตังป้ายและ
เก็บภาษีได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 191,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,800 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีผู้ขออนุญาตการควบคุม
อาคารได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 300 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีผู้ขออนุญาตการจดทะเบียน
พาณิชย์ได้เท่ากับปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 163,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีผู้ทําผิดกฎหมายจราจร
ทางบกมากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีผู้กระทําผิดสัญญาและเก็บค่า
และปรับการทําสัญญาได้เท่ากับปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 23,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีผู้ขออนุญาตประกอบ
กิจการการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 800 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
เกียวกับการควบคุมอาคารได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะได้รับดอกเบียเงินฝาก
จากธนาคารได้เท่ากับปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 31,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีผู้ซือแบบแปลนและ
ขายแบบแปลนได้เท่ากับปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ
ได้เท่ากับปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,771,101 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,479,437 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะได้รับการจัดสรร
เงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลือน
ได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,250,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะได้รับการจัดสรร
เงินภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะได้รับการจัดสรร
เงินภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 94,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะได้รับการจัดสรรเงินภาษี
ธุรกิจเฉพาะได้น้อยกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 850,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะได้รับการจัดสรรเงินภาษี
สุราได้น้อยกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,980,664 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะได้รับการจัดสรรเงินภาษี
สรรพสามิตได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะได้รับการจัดสรรเงิน
ค่าภาคหลวงแร่ได้เท่ากับปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 47,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะได้รับการจัดสรรเงิน
ค่าภาคหลวงปิโตเลียมได้มากกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 230,000 บาท
คาดว่าปีงบประมาณ 2562 จะได้รับการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน
ได้น้อยกว่าปีงบประมาณ 2561 ทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 12,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,000,000 บาท

1)คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทัวไป ตามโครงการสนับสนุน
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
2)คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทัวไป ตามโครงการสนับสนุน
การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
รวมเป็นเงิน 4,916,000 บาท
3)คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทัวไป ตามโครงการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
รวมเป็นเงิน 1,920,000 บาท
4)คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทัวไป ตามโครงการสนับสนุน
วัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน
รวมเป็นเงิน 34,000 บาท
5)คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทัวไป ตามโครงการอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน
รวมเป็นเงิน 40,664 บาท
6)คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทัวไป ตามโครงการอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตตําบลเมืองโดน
รวมเป็นเงิน 772,616 บาท
7)คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทัวไป ตามโครงการอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน
รวมเป็นเงิน 98,000 บาท
8)คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทัวไป ตามโครงการอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนภายในเขตตําบลเมืองโดน
รวมเป็นเงิน 1,520,000 บาท
9)คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทัวไป เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก/
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน
รวมเป็นเงิน 619,152 บาท
10)คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทัวไป ตามโครงการดําเนินการตาม
อํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
รวมเป็นเงิน 2,061,568 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 598,320.00 598,320.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 91,286.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,276,200.00 1,281,600.00 1,281,600.00 1,281,600.00 0 % 1,281,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,965,806.00 1,966,320.00 1,966,320.00 1,966,320.00 1,966,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,759,018.00 1,975,713.00 2,308,325.00 2,494,820.00 5.15 % 2,623,320

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,980.00 7,110.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 109,200.00 154,090.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 554,366.00 711,760.00 727,200.00 731,980.00 -24.31 % 554,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินอืนๆ 67,200.00 79,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,563,764.00 2,988,473.00 3,347,525.00 3,538,800.00 3,489,360

รวมงบบุคลากร 4,529,570.00 4,954,793.00 5,313,845.00 5,505,120.00 5,455,680

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน
อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 236,510.00 256,480.00 273,856.00 -3.61 % 263,980

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 9,600.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 24,000.00 42,000.00 72,000.00 72,000.00 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,776.00 11,310.00 11,268.47 20,000.00 -25 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 27,776.00 299,420.00 339,748.47 375,856.00 360,980

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 136,904.00 202,017.00 144,951.00 500,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 900.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 206,100.00 172,923.00 44.57 % 250,000

2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 69,212.00 188,911.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 19,054.39 99,970.00 60,951.80 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 225,170.39 491,798.00 412,002.80 1,082,923.00 990,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,887.00 58,015.00 59,987.00 69,000.00 -13.04 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 1,710.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,859.00 12,917.00 7,848.00 1,000.00 900 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 107,000.00 74,000.00 94,000.00 109,000.00 10.09 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 44,800.00 53,060.00 110,000.00 76,000.00 5.26 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 181,546.00 197,992.00 273,545.00 255,000.00 275,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 106,282.96 110,698.87 107,703.95 124,000.00 -3.23 % 120,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,965.00 3,670.00 2,935.00 3,200.00 56.25 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,988.51 2,368.98 2,098.27 10,000.00 -50 % 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,132.00 2,743.00 3,909.00 10,000.00 -20 % 8,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 109,720.00 109,720.00 100,625.00 136,797.00 -26.9 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 228,088.47 229,200.85 217,271.22 283,997.00 238,000

รวมงบดําเนินงาน 662,580.86 1,218,410.85 1,242,567.49 1,997,776.00 1,863,980

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซือเก้าอีพลาสติกแบบหลังพิง 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

1.จัดซือเก้าอีพนักงาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กแบบ 2 
บาน) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,200

2. จัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

2.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 11,200.00 -100 % 0

2.จัดซือพัดลมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

3. จัดซือชุดรับแขกแบบโซฟา 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

3.จัดซือชุดโต๊ะหมู่บูชาพระแบบ หมู่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

4.จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 74,000

5.จัดซือตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กแบบบาน
เลือนมีกระจก) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

จัดซือกล้องถ่ายภาพดิจิตัล 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองโทรสาร 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเต๊นท์ผ้าใบอเนกประสงค์ 0.00 59,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.จัดซือถังต้มนําร้อนไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือเครืองทํานําร้อน - นําเย็น 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

2.จัดซือเครืองพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,100.00 162,700.00 82,500.00 22,200.00 156,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1.โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอด
รถองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

2.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
และสถานทีราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงหอ
ประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
โดน

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 60,000.00 450,000

รวมงบลงทุน 19,100.00 162,700.00 82,500.00 82,200.00 606,600
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 299,466.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 -100 % 0

1.การประเมินความพึงพอใจในการรับ
บริการของประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมรายจ่ายอืน 299,466.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000

รวมงบรายจ่ายอืน 299,466.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000

รวมงานบริหารทัวไป 5,510,716.86 6,355,903.85 6,658,912.49 7,610,096.00 7,951,260

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 840,600.00 951,518.00 996,372.00 1,068,690.00 5.15 % 1,123,680

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 191,265.00 182,700.00 186,960.00 198,210.00 3.62 % 205,380

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,078,365.00 1,176,218.00 1,225,332.00 1,308,900.00 1,371,060

รวมงบบุคลากร 1,078,365.00 1,176,218.00 1,225,332.00 1,308,900.00 1,371,060

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 8,250.00 96,130.00 101,190.00 117,660.00 -4.22 % 112,700

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 4,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,656.00 9,545.00 15,761.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 19,906.00 109,675.00 116,951.00 177,660.00 152,700

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 17,990.00 48,550.00 108,750.00 160,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 34,608.00 100,000.00 0 % 100,000

2. โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,320.00 29,772.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 4,125.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 2,500.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 25,310.00 82,447.00 145,858.00 380,000.00 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,602.05 27,190.00 34,978.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,600.00 20,940.00 28,420.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 39,202.05 48,130.00 63,398.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 84,418.05 240,252.00 326,207.00 657,660.00 622,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 4,990.00 0.00 0 % 0

1.จัดซือเก้าอีพนักงาน 0.00 0.00 0.00 8,800.00 -100 % 0

1.จัดซือชันวางเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

2.จัดซือชันวางเอกสาร 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. จัดซือเครืองพิมพ์ 0.00 0.00 9,600.00 0.00 100 % 9,600

2.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000.00 0.00 14,590.00 48,800.00 59,600

รวมงบลงทุน 22,000.00 0.00 14,590.00 48,800.00 59,600

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 165,571.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 165,571.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 165,571.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,350,354.05 1,416,470.00 1,566,129.00 2,015,360.00 2,053,360

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 6,861,070.91 7,772,373.85 8,225,041.49 9,625,456.00 10,004,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
ตําบลเมืองโดน

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

2. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 47,650.00 30,000.00 66.67 % 50,000

3. โครงการฝึกแผนป้องกันอัคคีภัยตําบล
เมืองโดน 0.00 0.00 9,900.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมทบทวนและตัดชุด
เครืองแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

63,845.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 63,845.00 0.00 57,550.00 80,000.00 80,000

รวมงบดําเนินงาน 63,845.00 0.00 57,550.00 80,000.00 80,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 63,845.00 0.00 57,550.00 80,000.00 80,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 63,845.00 0.00 57,550.00 80,000.00 80,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 229,758.00 553,820.00 512,540.00 2.82 % 526,980

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 27,517.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 79,200.00 72,880.00 209,400.00 274,276.00 25.77 % 344,952

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 79,200.00 330,155.00 805,220.00 840,816.00 937,932

รวมงบบุคลากร 79,200.00 330,155.00 805,220.00 840,816.00 937,932

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 53,940.00 64,150.00 36,568.00 99.34 % 72,896

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 2,400.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 30,000.00 36,000.00 36,000.00 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  15:12:33 หน้า : 8/30



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 730.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 87,070.00 100,150.00 87,568.00 87,896

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,400.00 49,000.00 45,000.00 180,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 16,612.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,016.00 9,568.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 1,450.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 3,416.00 58,568.00 63,062.00 240,000.00 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,794.00 8,904.00 8,725.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 9,609.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,650.00 3,200.00 7,250.00 15,000.00 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 14,444.00 12,104.00 25,584.00 40,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 17,860.00 157,742.00 188,796.00 367,568.00 357,896

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 0.00 74,000.00 0.00 0 % 0

1.จัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

1.จัดซือโต๊ะพนักงานส่วนตําบล 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0 % 0

2.จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

2.จัดซือเก้าอีพนักงานส่วนตําบล 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

3.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

2.จัดซือเครืองพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 9,600.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

1.จัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ รัชกาลที 
10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 5,700.00 74,000.00 31,600.00 110,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1.ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

2.ค่าปรับปรุงอาคาร สถานที และภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน 
  

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองโดน 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 80,000.00 0.00 220,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 85,700.00 74,000.00 251,600.00 110,600

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 105,320.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 105,320.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 105,320.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 202,380.00 573,597.00 1,068,016.00 1,459,984.00 1,406,428

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 132,300.00 -25.93 % 98,000

1.โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมือง
โดน

0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

2.ค่าวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 45,900.00 -25.93 % 34,000

2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน 0.00 19,700.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน 0.00 8,225.00 0.00 0.00 0 % 0

3.พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

4.จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

5.จัดประชุมครู คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดนและผู้
ปกครอง

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน
(ค่าหนังสือเรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

7.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

8.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน 
 (ค่าเครืองแบบนักเรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,700

9.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,170
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี 0.00 0.00 181,825.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,000.00 31,125.00 181,825.00 216,200.00 191,470

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 737,926.48 807,594.86 847,845.00 -4.08 % 813,280

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 128,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุอืน 707,734.86 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 707,734.86 865,926.48 807,594.86 847,845.00 813,280

รวมงบดําเนินงาน 708,734.86 897,051.48 989,419.86 1,064,045.00 1,004,750

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,692,000.00 1,664,000.00 1,624,000.00 1,650,000.00 -100 % 0

1.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนภายใน
เขตตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,520,000

2.อุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในเขต
ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

3.อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือและเนตร
นารีโรงเรียนภายในเขตตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

4.อุดหนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เด็กนักเรียนภายในเขตตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 1,692,000.00 1,664,000.00 1,624,000.00 1,650,000.00 1,620,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,692,000.00 1,664,000.00 1,624,000.00 1,650,000.00 1,620,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,400,734.86 2,561,051.48 2,613,419.86 2,714,045.00 2,624,750
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลเมือง
โดน 0.00 0.00 59,600.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 59,600.00 60,000.00 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,280.00 7,180.00 6,620.00 7,500.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 7,280.00 7,180.00 6,620.00 7,500.00 0

รวมงบดําเนินงาน 7,280.00 7,180.00 66,220.00 67,500.00 60,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 7,280.00 7,180.00 66,220.00 67,500.00 60,000

รวมแผนงานการศึกษา 2,610,394.86 3,141,828.48 3,747,655.86 4,241,529.00 4,091,178

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ติดต่อ 0.00 0.00 61,686.00 100,000.00 -100 % 0

1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 72,025.00 38,256.00 0.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  15:12:33 หน้า : 13/30



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ 2,606.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 74,631.00 38,256.00 61,686.00 100,000.00 160,000

รวมงบดําเนินงาน 74,631.00 38,256.00 61,686.00 100,000.00 160,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 22,500.00 52,500.00 0.00 52,500.00 -100 % 0

1.อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสา
ธาณสุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 22,500.00 52,500.00 0.00 52,500.00 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 22,500.00 52,500.00 0.00 52,500.00 140,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 97,131.00 90,756.00 61,686.00 152,500.00 300,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 97,131.00 90,756.00 61,686.00 152,500.00 300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 36,250.00 100,000.00 0 % 100,000

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลเมืองโดน 0.00 69,925.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลเมืองโดน 40,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 40,450.00 69,925.00 36,250.00 130,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 40,450.00 69,925.00 36,250.00 130,000.00 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,450.00 69,925.00 36,250.00 130,000.00 100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,450.00 69,925.00 36,250.00 130,000.00 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 387,840.00 607,874.00 453,632.00 714,720.00 6.68 % 762,480

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 31,386.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 236,160.00 244,877.00 232,478.00 275,520.00 3.94 % 286,378

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00 44,905.00 42,774.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 672,000.00 929,042.00 728,884.00 1,080,240.00 1,138,858

รวมงบบุคลากร 672,000.00 929,042.00 728,884.00 1,080,240.00 1,138,858

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 76,339.00 73,695.00 82,520.00 5.92 % 87,404

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 3,200.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 3,000.00 15,000.00 36,000.00 0 % 36,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 5,560.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 88,099.00 88,695.00 133,520.00 138,404

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,500.00 7,200.00 36,800.00 90,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 12,540.00 50,000.00 80 % 90,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,536.00 25,056.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 34,290.00 17,900.00 5,500.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 42,326.00 50,156.00 54,840.00 155,000.00 195,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,049.00 32,872.50 9,839.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 1,660.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 51,444.40 6,000.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,300.00 34,520.00 21,700.00 35,000.00 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 19,349.00 120,496.90 37,539.00 184,000.00 184,000

รวมงบดําเนินงาน 61,675.00 258,751.90 181,074.00 472,520.00 517,404

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือเก้าอีพนักงานส่วนตําบล 0.00 0.00 0.00 6,600.00 -100 % 0

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,200
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1.จัดซือโต๊ะพนักงานส่วนตําบล 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0 % 0

2.จัดซือเก้าอีพนักงานส่วนตําบล 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. จัดซือเครืองวัดระยะทางแบบดิจิตัล 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

2. จัดซือล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0

2.จัดซือชุดทดสอบลูกปูน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 22,000.00 0.00 100 % 16,000

2.จัดซือเครืองพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 21,700.00 44,500.00 6,600.00 42,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่
บ้าน บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที 6 0.00 0.00 356,000.00 0.00 0 % 0

2. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจําหมู่
บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที 7 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 646,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 21,700.00 690,500.00 6,600.00 42,100

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 76,084.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 76,084.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 76,084.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 809,759.00 1,209,493.90 1,600,458.00 1,559,360.00 1,698,362
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งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

1. โครงการติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสนาม
กีฬา บ้านดอนยาว หมู่ที 4 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนําประปา
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านดอนยาว หมู่ที 4 0.00 148,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1. โครงการก่อสร้างทางลาดเอียงสําหรับ
คนพิการ 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
สายต่อจากเส้นเดิม
ทิศตะวันออกหมู่บ้าน ไปโนนหมาจอก 
บ้านเมืองโดน หมู่ที 1

0.00 136,700.00 0.00 0.00 0 % 0

010.โครงการเสริมผิวถนน คสล. สาย
จากสามแยกถนนลาดยาง 
ไปหน้าบ้านนางแหลม บ้านหนองคู หมู่ที 
5

0.00 95,500.00 0.00 0.00 0 % 0

011.โครงการก่อสร้างรางระบายนําภาย
ในหมู่บ้าน 
บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที 6

0.00 171,000.00 0.00 0.00 0 % 0

012.โครงการก่อสร้างถนนดินเพือการ
เกษตร สายจาก 
นานายบุญตาถึงโนนผง บ้านหนองม่วง
น้อย หมู่ที 6

0.00 176,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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013.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนนลาดยาง 
ไปถึงนานายแหล่ บ้านหนองแวง หมู่ที 7

0.00 207,000.00 0.00 0.00 0 % 0

02.โครงการก่อสร้างรางระบายนําใน
ชุมชนจากหนองท่อ 
ไปหอประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองโดน หมู่ที 
1

0.00 159,000.00 0.00 0.00 0 % 0

04.โครงการปรับปรุงถนนดินผิวหินคลุก
ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน 
สายต่อจากเส้นเดิมไปลําห้วยแอก บ้าน
โนนเมือง หมู่ที 2

0.00 188,700.00 0.00 0.00 0 % 0

05.โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวหิน
คลุกสายข้างโรงเรียน 
บ้านดอนวัว หมู่ที 3

0.00 95,000.00 0.00 0.00 0 % 0

06.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไป
ป่าช้า บ้านดอนวัว หมู่ที 3 0.00 207,000.00 0.00 0.00 0 % 0

07.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจา
กบล็อคคอนเวิร์ส
ถึงสีแยกทางเข้าวัดบ้านดอนยาว หมู่ที 4

0.00 325,000.00 0.00 0.00 0 % 0

08.โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวหิน
คลุกสายจากบ้านนายจันทร์ 
บ้านหนองคู หมู่ที 5 ไปบ้านเมืองดู่ ตําบล
โนนเพ็ด

0.00 194,000.00 0.00 0.00 0 % 0

09.โครงการเสริมผิวถนน คสล. สายจาก
สามแยกบ้านนายพรม
ไปบ้านนายถาวร บ้านหนองคู หมู่ที 5

0.00 95,500.00 0.00 0.00 0 % 0

1. โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อ
ระบายนําจากร้านค้าชุมชน 
บ้านโนนเมือง หมู่ที 2 ถึงศาลปู่ตา บ้าน
เมืองโดน หมู่ที 1

0.00 0.00 476,000.00 0.00 0 % 0

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก 
บ้านเมืองโดน หมู่ที 1 ไปถึงสามแยกทาง
เข้าวัดป่าเมตตาธรรม บ้านดอนยาว หมู่ที 
4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 145,200
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1.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากศาล
ปู่ตาไปโนนหมาจอก (สายต่อจากเส้น
เดิม)
บ้านเมืองโดน หมู่ที 1

0.00 0.00 0.00 264,400.00 -100 % 0

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก
ทีดินนายรวยถึงทีดินนายสุบิน บ้านดอน
วัว หมู่ที 3

0.00 0.00 408,000.00 0.00 0 % 0

2. โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อ
ระบายนําจากร้านค้าชุมชน 
ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนน
เมือง หมู่ที 2 

0.00 0.00 507,000.00 0.00 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากเส้น
ถนนลาดยางไปถึงนานายเหลือ บ้านโนน
เมือง หมู่ที 2

0.00 0.00 0.00 290,400.00 -100 % 0

2.โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อ
ระบายนําจากร้านค้าชุมชน  บ้านโนน
เมือง หมู่ที 2 ถึงหนองใหญ่ (เส้นหน้า อบ
ต.เมืองโดน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 355,000

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
บ้านนายฮัว ไปถึงลําห้วยแอก
บ้านดอนวัว หมู่ที 3

0.00 0.00 84,000.00 0.00 0 % 0

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นข้างโรงเรียนถึงบ้านนายบุญเลิศ
บ้านดอนวัว หมู่ที 3

0.00 0.00 0.00 318,500.00 -100 % 0

3.โครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุก
เส้นดอนตระคร้อ บ้านโนนเมือง หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 249,000

4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้น
บ้านนายสุบิน
ไปถึงบ้านนายบุญเลิศ บ้านดอนวัว หมู่ที 
3

0.00 0.00 145,000.00 0.00 0 % 0

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นจากวัดถึงบ้านนายอํานาจ 
สุพรรณนอก บ้านดอนยาว หมู่ที 4

0.00 0.00 0.00 316,500.00 -100 % 0

4.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
ภายในหมู่บ้าน แบบรางตืน บ้านดอนวัว 
หมู่ที 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 268,000
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5. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวหิน
คลุกสายข้างวัด
บ้านดอนยาว หมู่ที 4

0.00 0.00 67,000.00 0.00 0 % 0

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่
บ้านเส้นคุ้มหัวสะพาน บ้านดอนยาว หมู่
ที 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 310,400

5.โครงการก่อสร้างถนนดินจากสีแยก
โคกหินตังไปถึงนานางหนูเพียร บ้าน
หนองคู หมู่ที 5

0.00 0.00 0.00 293,000.00 -100 % 0

6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นจาก
บ้านดอนยาว หมู่ที 4
ไปถึงบ้านเมืองดู่ ตําบลโนนเพ็ด

0.00 0.00 241,000.00 0.00 0 % 0

6.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นจาก
ถนนลาดยางไปโนนหินแห่ บ้านหนอง
ม่วงน้อย หมู่ที 6

0.00 0.00 0.00 176,400.00 -100 % 0

6.โครงการวางท่อระบายนําจากถนน
คอนกรีตหน้าร้านค้านายบุญมา ไปหน้า
วัดหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 192,000

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจาก
บ้านผู้ช่วยอํานาจ
ถึงถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน บ้านดอน
ยาว หมู่ที 4 (ช่วงที 1 ด้านทิศใต้)

0.00 0.00 192,000.00 0.00 0 % 0

7.ก่อสร้างถนนดินเพือการเกษตรจาก
หนองแต้ไปทางด้านทิศใต้หมู่บ้าน บ้าน
หนองม่วงน้อย หมู่ที 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 309,800

7.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองม่วงน้อย หมู่ที 6

0.00 0.00 0.00 126,700.00 -100 % 0

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจาก
บ้านผู้ช่วยอํานาจ
ถึงถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน บ้านดอน
ยาว หมู่ที 4 (ช่วงที 2 ด้านทิศเหนือ)

0.00 0.00 212,000.00 0.00 0 % 0

8.โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อม
เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปถึงทีของดาบสมหมาย 
บ้านหนองแวง หมู่ที 7

0.00 0.00 0.00 90,200.00 -100 % 0
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8.เสริมถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน บ้าน
หนองแวง หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 312,300

9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นจาก
บ้านหนองคู หมู่ที 5 ไปนานายเศวต 0.00 0.00 424,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 98,000.00 2,198,400.00 2,801,000.00 1,876,100.00 2,141,700

รวมงบลงทุน 98,000.00 2,198,400.00 2,801,000.00 1,876,100.00 2,141,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 444,303.86 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 430,644.51 139,354.01 200,091.07 128,000.00 -100 % 0

1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตําจากคลองอีสานเขียวไปวัดป่า
เมตตาธรรม บ้านเมืองโดน หมู่ที 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 164,000

2.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการติดตังโคมไฟส่อง
สว่างถนนด้านทิศตะวันออก บ้านโนน
เมือง หมู่ที 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 64,000

3.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตําเส้นจากถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้าน
ไปลําห้วยแอก (คุ้มเก่า) บ้านดอนวัว หมู่
ที 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 51,000

4.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํารอบสระหนองแวงด้านทิศใต้ บ้าน
หนองคู หมู่ที 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 51,000

5.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตําเส้นบ้านนายมังไปถึงบ้านนาย
สยาม บ้านดอนยาว หมู่ที 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 64,000
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6.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตําจากโรงสีชุมชนไปทางศาลปู่ตา 
บ้านหนองคู หมู่ที 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 179,000

รวมเงินอุดหนุน 430,644.51 583,657.87 200,091.07 128,000.00 573,000

รวมงบเงินอุดหนุน 430,644.51 583,657.87 200,091.07 128,000.00 573,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 528,644.51 2,782,057.87 3,001,091.07 2,004,100.00 2,714,700

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,338,403.51 3,991,551.77 4,601,549.07 3,563,460.00 4,413,062

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 0.00 0.00 21,350.00 0.00 0 % 0

1.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
สมาชิกสภา อบต. ตําบลเมืองโดน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

1.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อบต
.เมืองโดน 0.00 293,131.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการอบรมเยาวชนตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 12,300.00 150,000.00 -100 % 0

2.โครงการอบรมเด็กและเยาวชนตําบล
เมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

2.โครงการอบรมเยาวชนตําบลเมืองโดน 0.00 64,220.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการจัดประชุมประชาคม
ตําบล/หมู่บ้าน เพือจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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3.โครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลเมือง
โดน 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน 0.00 0.00 55,000.00 20,000.00 -100 % 0

4.โครงการจัดประชุมประชาคม
ตําบล/หมู่บ้าน เพือจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

4.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่
บ้านตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

5. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่
บ้านตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 19,500.00 30,000.00 -100 % 0

5.โครงการ อบต. เคลือนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

5.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่
บ้านตําบลเมืองโดน 0.00 22,510.00 0.00 0.00 0 % 0

6. โครงการจัดประชุมประชาคม
ตําบล/หมู่บ้าน เพือจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี

0.00 0.00 8,850.00 0.00 0 % 0

7. โครงการ อบต. เคลือนที 0.00 0.00 8,000.00 30,000.00 -100 % 0

7.โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล
เมืองโดน 0.00 17,220.00 0.00 0.00 0 % 0

8. โครงการสภา อบต. สัญจรตําบลเมือง
โดน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

8.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน
ตําบลเมืองโดน 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

9. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการ อบต. เคลือนที 12,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 17,595.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่
บ้านตําบลเมืองโดน 22,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเยาวชนตําบลเมืองโดน 49,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อบต
.เมืองโดน 107,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รวมค่าใช้สอย 209,995.00 472,081.00 125,000.00 370,000.00 230,000

รวมงบดําเนินงาน 209,995.00 472,081.00 125,000.00 370,000.00 230,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 209,995.00 472,081.00 125,000.00 370,000.00 230,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 209,995.00 472,081.00 125,000.00 370,000.00 230,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการแข่งขันกีฬาตําบลเมืองโดน
เกมส์ 0.00 0.00 99,990.00 100,000.00 0 % 100,000

1.โครงการแข่งขันกีฬาตําบลเมืองโดน
เกมส์ 0.00 95,300.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ระดับต่างๆ ในตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลเมืองโดน
เกมส์ 42,848.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 42,848.00 95,300.00 99,990.00 120,000.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 42,848.00 95,300.00 99,990.00 120,000.00 120,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 92,848.00 95,300.00 99,990.00 120,000.00 120,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการวันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 42,800.00 60,000.00 -50 % 30,000

1.โครงการวันสําคัญของชาติ 0.00 30,900.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตา
ธรรม บ้านดอนยาว หมู่ที 4 0.00 0.00 29,300.00 30,000.00 -100 % 0

2.โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตา
ธรรม บ้านดอนยาว หมู่ที 4 0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

2.โครงการงานของดีอําเภอประทาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

3. โครงการวันสงกรานต์ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 55,000.00 60,000.00 0 % 60,000

3.โครงการวันสงกรานต์ตําบลเมืองโดน 0.00 62,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4. โครงการวันลอยกระทงตําบลเมือง
โดน 0.00 0.00 0.00 55,000.00 9.09 % 60,000

4.โครงการวันลอยกระทงตําบลเมืองโดน 0.00 43,250.00 0.00 0.00 0 % 0

5. โครงการงานของดีอําเภอประทาย 0.00 0.00 33,500.00 35,000.00 -100 % 0

5.โครงการงานของดีอําเภอประทาย 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตา
ธรรม     19,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานของดีอําเภอประทาย 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลเมืองโดน 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันลอยกระทงตําบลเมืองโดน 13,860.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการวันสงกรานต์ตําบลเมืองโดน 36,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันสําคัญของชาติ                20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
สมาชิก อบต. ผู้นําชุมชน ตําบลเมืองโดน

9,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 186,660.00 191,050.00 160,600.00 240,000.00 210,000

รวมงบดําเนินงาน 186,660.00 191,050.00 160,600.00 240,000.00 210,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 186,660.00 191,050.00 160,600.00 240,000.00 210,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 279,508.00 286,350.00 260,590.00 360,000.00 330,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 0.00 0.00 78,600.00 20,000.00 -100 % 0

1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นําน้อย
ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

1.โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลเมืองโดน 

0.00 22,685.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลียง
ไก่พันธุ์ไข่ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

2. โครงการส่งเสริมการเลียงไก่พันธุ์ไข่
ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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2.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการปลูกผัก
ปลอดสารพิษตําบลเมืองโดน 0.00 19,980.00 0.00 0.00 0 % 0

3.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลียงไก่
พันธุ์ไข่ตําบลเมืองโดน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํา
น้อยตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

4.โครงการอบรมอาสาสมัครเกษตร
ประจําหมู่บ้าน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมข้าวพันธุ์ดีเพือเพิมผล
ผลิตให้แก่เกษตรกร 89,725.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 89,725.00 82,665.00 78,600.00 70,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 89,725.00 82,665.00 78,600.00 70,000.00 60,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้างหอถังนําแปลงผัก
ปลอดสารพิษ บ้านดอนวัว หมู่ที 3 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 89,725.00 162,665.00 78,600.00 70,000.00 60,000
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการกําจัดวัชพืชหนองนํา
สาธารณประโยชน์ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 69,450.00 100,000.00 -100 % 0

1.โครงการปลูกหญ้าแฝกตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

1.โครงการพัฒนาและรักษาสิงแวดล้อม
ตําบลเมืองโดน 0.00 20,250.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการปลูกหญ้าแฝกตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 2,950.00 5,000.00 -100 % 0

2.โครงการกําจัดวัชพืชหนองนําสาธารณ
ประโยชน์ตําบลเมืองโดน 0.00 49,950.00 0.00 0.00 0 % 0

2.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

3. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 49,940.00 50,000.00 -100 % 0

3.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

4. โครงการพัฒนาและรักษาสิงแวดล้อม
ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 36,940.00 100,000.00 -100 % 0

4.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4.โครงการพัฒนาและรักษาสิงแวดล้อม
ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

5.โครงการสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลเมืองโดน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการกําจัดวัชพืชหนองนําสาธารณ
ประโยชน์ตําบลเมืองโดน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 9,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 59,950.00 90,200.00 159,280.00 255,000.00 145,000

รวมงบดําเนินงาน 59,950.00 90,200.00 159,280.00 255,000.00 145,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 59,950.00 90,200.00 159,280.00 255,000.00 145,000
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รวมแผนงานการเกษตร 149,675.00 252,865.00 237,880.00 325,000.00 205,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 48,588.00 55,864.00 56,635.00 67,664.00 -100 % 0

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 4,209,800.00 4,736,400.00 3.8 % 4,916,400

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,737,900.00 1,958,400.00 -1.96 % 1,920,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000.00 18,000.00 16,500.00 18,000.00 0 % 18,000

สํารองจ่าย 600,355.00 550,046.60 468,900.00 500,000.00 0 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 43,620.00 70,000.00 70,000.00 75,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 137,583.60 128,536.23 146,941.00 136,591.00 11.68 % 152,541

รวมงบกลาง 848,146.60 822,446.83 6,706,676.00 7,492,055.00 7,506,941

รวมงบกลาง 848,146.60 822,446.83 6,706,676.00 7,492,055.00 7,506,941

รวมงบกลาง 848,146.60 822,446.83 6,706,676.00 7,492,055.00 7,506,941

รวมแผนงานงบกลาง 848,146.60 822,446.83 6,706,676.00 7,492,055.00 7,506,941

รวมทุกแผนงาน 12,498,619.88 16,900,177.93 24,059,878.42 26,340,000.00 27,260,801
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน
อําเภอ ประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 27,260,801 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,951,260 บาท
งบบุคลากร รวม 5,455,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของ นายก/รองนายก ได้แก่
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของ นายก/รองนายก ได้แก่
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของ นายก/รองนายก ได้แก่
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 
(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,281,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 15 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ได้แก่
1)ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2)รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
3)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
4)สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 อัตรา
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,489,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,623,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 8 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
1)ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (ระดับกลาง)
2)รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (ระดับต้น)
3)หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (ระดับต้น)
4)นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
5)นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
6)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
7)นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
8)เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 1438 
ลงวันที 1 มีนาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
(สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (ระดับกลาง) 
จํานวน 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 
ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรืองแนวทางปฏิบัติเกียวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไปได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง 
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 3 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ดังนี
1)ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (ระดับกลาง)
2)รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (ระดับต้น)
3)หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (ระดับต้น)
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3041 
ลงวันที 12 พฤษภาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 554,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
1)ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
2)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3)พนักงานขับรถยนต์
4)ยาม
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 6)  
ลงวันที 20 ธันวาคม 2559
2)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 8963 
ลงวันที 20 ธันวาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 3 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่
พนักงานจ้าง ดังนี
1)ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2)พนักงานขับรถยนต์
3)ยาม
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 4713
ลงวันที 3 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,863,980 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,980 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 263,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 8 อัตรา 
และพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 
เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 
เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ จํานวน 2 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที 8 กรกฎาคม 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนตําบลตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 990,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า 
ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ เช่น พิธีเปิดอาคารต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่ารับรอง ฯลฯ โดยแยกเป็น 
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ไม่เกินร้อยละ 1ของรายได้จริง ในปีทีล่วงมาไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้  
(2)ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย เท่าทีจ่ายจริง
อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีเดินทางไปประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลเมืองโดน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินตามทีกฎหมายกําหนด อีกทังให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตัง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
(กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่างและกรณี
คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่และกรณีอืนๆ) 
- ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปดาว กาว
ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษไข คลิป
ไม้บรรทัด เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตรายาง
นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองคิดเลข กรรไกร 
เครืองเจาะกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์
แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน ตะแกรงวางเอกสาร พระพุทธรูป 
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน ฯลฯ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฟิวส์ สายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
เบรกเกอร์ มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า วงจรสายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ หม้อ กระทะ กะลังมัง มีด ถาด แก้วนํา 
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์แผ่นกรองแสง หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 238,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ
สถานทีทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
(สํานักปลัด)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล สําหรับทีทําการองค์การ
บริหาร ส่วนตําบลและสถานทีทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
(สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง  
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ   
(สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
(สํานักปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 606,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 156,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) จํานวน 11,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) จํานวน 2 หลัง
รายละเอียด ดังนี
1)ตู้เหล็ก
2)ขนาด 2 บาน
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 37 ลําดับที 20)
(สํานักปลัด)
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2.จัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 4 ตัว
รายละเอียด ดังนี
1)ชนิดตังพืน แบบ 3 ขา
2)ใบพัดขนาด 24 นิวขึนไป
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 22 ลําดับที 41)
(สํานักปลัด)
3.จัดซือชุดโต๊ะหมู่บูชาพระแบบ หมู่ 9 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะหมู่บูชาพระแบบ หมู่ 9 
รายละเอียด ดังนี
1)โต๊ะไม้
2)แบบ 9 ตัว
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 28 ลําดับที 54)
(สํานักปลัด)
4.จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 74,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (ชนิดตังพืนหรือชนิดแยกส่วน) จํานวน ๒ เครือง
รายละเอียด ดังนี
1)ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู ขึันไป
2)ชนิดตังพืนหรือชนิดแยกส่วน
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 45 ลําดับที 58)
(สํานักปลัด)
5.จัดซือตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กแบบบานเลือนมีกระจก) จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้เหล็กแบบบานเลือนมีกระจก) จํานวน 1 หลัง
รายละเอียด ดังนี
1)ตู้เหล็ก
2)แบบบานเลือนมีกระจก
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 37 ลําดับที 20)
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.จัดซือถังต้มนําร้อนไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังต้มนําร้อนไฟฟ้า จํานวน 1 ถัง
รายละเอียด ดังนี
1)ถังเป็นแบบสแตนเลส
2)มีความจุ 30 ลิตรขึนไป
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 22 ลําดับที 40)
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครือง
รายละเอียด ดังนี
1)มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)
2)มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3)มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561 เมือวันที 23 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 23 ลําดับที 42)
(กองคลัง)
2.จัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 1 เครือง
รายละเอียด ดังนี
1)ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
2)มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 Dpi
3)สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 , Letter , Legal , และ Custom
-อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561 เมือวันที 23 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 23 ลําดับที 43)
(สํานักปลัด)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
1.โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
โดน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
และต่อเติมโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองโดน 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 2.50 เมตร 
ก่อสร้างตามแปลนที อบต. กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 20 ลําดับที 38)
(สํานักปลัด) 
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2.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสถานทีราชการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคารและสถานทีราชการ
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 3.50 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ก่อสร้างตามแปลนที อบต. กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 21 ลําดับที 39)
(กองช่าง) 

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
1.การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาประเมิน
ความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 71 ข้อ 8)
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,053,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,371,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,371,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,123,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
1)ผู้อํานวยการกองคลัง (ระดับต้น)
2)นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
3)เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
4)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 1438 
ลงวันที 1 มีนาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ดังนี
1)ผู้อํานวยการกองคลัง (ระดับต้น)
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3041 
ลงวันที 12 พฤษภาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 
(กองคลัง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 205,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา ดังนี
1)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 1438 
ลงวันที 1 มีนาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 622,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 112,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา 
และลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 
เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 
เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนตําบลตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา 
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างประจําทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา 
ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
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2. โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
จัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
(ปรากฏในแผนพัฒนาสท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 70 ลําดับ 6)
(กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปดาว กาว
ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษไข คลิป
ไม้บรรทัด เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตรายาง
นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองคิดเลข กรรไกร 
เครืองเจาะกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์
แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน ตะแกรงวางเอกสาร พระพุทธรูป 
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน ฯลฯ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์แผ่นกรองแสง หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 59,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือชันวางเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางเอกสาร จํานวน 2 หลัง
ขนาดหลังละ 4 ชัน
-จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 44 ลําดับที 56)
(กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. จัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 1 เครือง
รายละเอียด ดังนี
1)ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
2)มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 DPI
3)สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 , Letter , Legal , และ Custom
-อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561 เมือวันที 23 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 25 ลําดับที 48)
(กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  15:13:32 หน้า : 17/50



2.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 19 เครือง
รายละเอียด ดังนี
1)จอขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิว
2)มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 4 Core
3)มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า VA 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4)เครืองสํารองไฟขนาด 850 
-อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561 เมือวันที 23 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 25 ลําดับที 47)
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
ตําบลเมืองโดน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตําบลเมืองโดน 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านําดืม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2721  
ลงวันที 18 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 62 ลําดับ 1)
(สํานักปลัด)
2. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลเมืองโดน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม 
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2721  
ลงวันที 18 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 62 ลําดับ 2)
(สํานักปลัด)
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3. โครงการฝึกแผนป้องกันอัคคีภัยตําบลเมืองโดน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกแผน
ป้องกันอัคคีภัยตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการจัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2721  
ลงวันที 18 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 70 ลําดับ 5)
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,406,428 บาท
งบบุคลากร รวม 937,932 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 937,932 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 526,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
1)ผู้อํานวยการกองการศึกษา (ระดับต้น)
2)ครูผู้ดูแลเด็ก
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 1438 
ลงวันที 1 มีนาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 13 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2561  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ดังนี
1)ผู้อํานวยการกองการศึกษา (ระดับต้น)
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3041 
ลงวันที 12 พฤษภาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 
(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 344,952 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
1)ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
2)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กุรกฎาคม 2557  
เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 6)  
ลงวันที 20 ธันวาคม 2559
3)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 8963 
ลงวันที 20 ธันวาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกั
พนักงานจ้าง 
(กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
1)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 4713
ลงวันที 3 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 357,896 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,896 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,896 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
และพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 
เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 
เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนตําบลตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา 
ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา 
ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปดาว กาว
ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษไข คลิป
ไม้บรรทัด เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตรายาง
นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองคิดเลข กรรไกร 
เครืองเจาะกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์
แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน ตะแกรงวางเอกสาร พระพุทธรูป 
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน ฯลฯ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ หม้อ กระทะ กะลังมัง มีด ถาด แก้วนํา 
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์แผ่นกรองแสง หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 110,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว
รายละเอียด ดังนี
1)แบบโต๊ะไม้
2)ขนาดระดับ 3-6 
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 24 ลําดับที 45)
(กองการศึกษา)
2.จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว
รายละเอียด ดังนี
1)แบบล้อเลือน
2)มีทีพักแขนทัง 2 ข้าง
3)สามารถปรับเลือนระดับได้
4)มีพนักพิงหลังสูง
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 24 ลําดับที 46)
(กองการศึกษา)
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3.จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง
รายละเอียด ดังนี
1)ตู้เหล็ก 
2)ขนาด 4 ลินชัก
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 43 ลําดับที 54)
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์อืน
1.จัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ รัชกาลที 10 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที 10
จํานวน 1 ซุ้ม รายละเอียด ดังนี
1)ป้ายทําจากไฟเบอร์กลาส ประกอบด้วยกรอบรูปใส่
พระบรมฉายาลักษณ์ตราสัญลักษณ์
2)มีป้ายทรงพระเจริญ พานพุ่มเงิน-ทอง ฐานรองพานพุ่ม
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 46 ลําดับที 59)
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,624,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,004,750 บาท
ค่าใช้สอย รวม 191,470 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองโดน จํานวน 1 แห่ง จํานวน 20 คนๆละ 20 บาท/วัน 
จํานวน 245 วัน ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 3 ลําดับที 3)
(กองการศึกษา)
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2.ค่าวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองโดน จํานวน 1 แห่ง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20 คนๆละ 1,700 บาท/ปี
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561  
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 3 ลําดับที 3)
(กองการศึกษา)
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 4 ลําดับที 4)
(กองการศึกษา)
4.จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 5 ลําดับที 5)
(กองการศึกษา)
5.จัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดนและ
ผู้ปกครอง

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดประชุม
ครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 7 ลําดับที 7)
(กองการศึกษา)
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6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
เมืองโดน
(ค่าหนังสือเรียน)

จํานวน 3,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองโดน (ค่าหนังสือเรียน) จํานวน 1 แห่ง  
จํานวน 19 คนๆละ 200 บาท/ปี
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 10 ลําดับที 10)
(กองการศึกษา)

7.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
เมืองโดน
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

จํานวน 3,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองโดน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จํานวน 1 แห่ง  
จํานวน 19 คนๆละ 200 บาท/ปี
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 10 ลําดับที 11)
(กองการศึกษา)
8.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
เมืองโดน  (ค่าเครืองแบบนักเรียน)

จํานวน 5,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองโดน (ค่าเครืองแบบนักเรียน) จํานวน 1 แห่ง  
จํานวน 19 คนๆละ 300 บาท/ปี
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 11 ลําดับที 12)
(กองการศึกษา)
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9.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
เมืองโดน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 8,170 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองโดน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จํานวน 1 แห่ง  
จํานวน 19 คนๆละ 300 บาท/ปี
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 11 ลําดับที 13)
(กองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 813,280 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 813,280 บาท

(1)ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเมืองโดน จํานวน 1 แห่ง  
จํานวน 20 คนๆละ 1 กล่อง/วัน ราคากล่องละ 7.82 บาท 
จํานวน 260 วัน ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
รวมเป็นยอดเงิน 40,664 บาท
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 2 ลําดับที 2)
(กองการศึกษา)

(2)ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตตําบลเมืองโดน 
จํานวน 5 แห่ง จํานวน 380 คนๆละ 1 กล่อง/วัน 
ราคากล่องละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน 
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
รวมเป็นยอดเงิน 772,616 บาท
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 35 ลําดับที 4)
(กองการศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  15:13:32 หน้า : 28/50



งบเงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนภายในเขตตําบลเมืองโดน จํานวน 1,520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ภายในเขตตําบลเมืองโดน จํานวน 5 แห่ง จํานวน 200 คน
คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 1)
(กองการศึกษา)
2.อุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในเขตตําบลเมืองโดน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
เขตตําบลเมืองโดน จํานวน 5 แห่ง
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 2)
(กองการศึกษา)
3.อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนภายในเขตตําบลเมือง
โดน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการการเข้าค่ายลูกเสือและ
เนตรนารีโรงเรียนภายในเขตตําบลเมืองโดน จํานวน 5 แห่ง
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 3)
(กองการศึกษา)
4.อุดหนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียนภายในเขตตําบลเมือง
โดน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เด็กนักเรียนภายในเขตตําบลเมืองโดน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 79 ลําดับที 4)
(กองการศึกษา)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลเมืองโดน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 63 ลําดับ 1)
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ 
ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที 22 สิงหาคม 2560 
เรือง การควบคุมและป้องกันโรคทีมียุงเป็นพาหะนําโรค 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที 12 มิถุนายน 2561 
เรือง ขอเน้นยําแนวทางการดําเนินการป้องกันโรคทีมียุง
เป็นพาหะนําโรค 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับ 1)
(สํานักปลัด)
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2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัด
โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ 
ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560 
เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 
เรือง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 41 ลําดับ 51)
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
1.อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสา
ธาณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธาณสุข
จํานวน 7 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท
-ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 41 ลําดับ 52)
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลเมืองโดน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลเมืองโดน เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านําดืม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง พ.ศ. 2552  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 64 ลําดับ 1)
(สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,698,362 บาท
งบบุคลากร รวม 1,138,858 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,138,858 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 762,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
1)ผู้อํานวยการกองช่าง (ระดับต้น)
2)นายช่างโยธาอาวุโส
3)นายช่างโยธาชํานาญงาน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 1438 
ลงวันที 1 มีนาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ดังนี
1)ผู้อํานวยการกองช่าง (ระดับต้น)
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 3041 
ลงวันที 12 พฤษภาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) 
(กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 286,378 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
1)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2)ผู้ช่วยช่างโยธา
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กุรกฎาคม 2557  
เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 6)  
ลงวันที 20 ธันวาคม 2559
3)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 8963 
ลงวันที 20 ธันวาคม 2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกั
พนักงานจ้าง 
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 2 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่
พนักงานจ้าง ดังนี
1)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2)ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.2/ว 4713
ลงวันที 3 สิงหาคม 2558 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 517,404 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,404 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 87,404 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา 
และพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 
เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 
เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ จํานวน 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที 8 กรกฎาคม 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนตําบลตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ตามจุดต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ค่าติดตังโทรศัพท์ 
ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา 
ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองช่าง)

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  15:13:32 หน้า : 35/50



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 184,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปดาว กาว
ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก กระดาษไข คลิป
ไม้บรรทัด เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตรายาง
นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองคิดเลข กรรไกร 
เครืองเจาะกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์
แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน ตะแกรงวางเอกสาร พระพุทธรูป 
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน ฯลฯ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ 
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์คอมเดนเซอร์ 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ 
เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือจัดวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป เช่น ไม้ต่างๆ
นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ค้อน ตะปู คีม จ่อบ เสียม
ขวาน ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป เช่น ยางรถยนต์ 
นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง      
เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย หม้อนํา แบตเตอร์รี กระจกมองข้าง รถยนต์ 
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์แผ่นกรองแสง หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ 
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 42,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง
รายละเอียด ดังนี
1)ตู้เหล็ก
2)ขนาด 2 บาน
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 27 ลําดับที 52)
(กองช่าง)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
2.จัดซือชุดทดสอบลูกปูน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดทดสอบลูกปูน จํานวน 1 เครือง
รายละเอียด ดังนี
1)แบบหล่อทรงกลมหรือแบบหลียม
2)ขนาด 15x15x15 เซนติเมตรขึนไป
3)เหล็กกระทุ้ง 1 ด้าม
จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 28 ลําดับที 53)
(กองช่าง) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง
รายละเอียด ดังนี
1)จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว
2)มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)
3)มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4)เครืองสํารองไฟขนาด 850 
-อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561 เมือวันที 23 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 26 ลําดับที 49)
(กองช่าง)
2.จัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 7,900 บาท
พือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 1 เครือง
รายละเอียด ดังนี
1)ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
2)มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 DPI
3)สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 , Letter , Legal , และ Custom
-อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561 เมือวันที 23 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 26 ลําดับที 50)
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,714,700 บาท
งบลงทุน รวม 2,141,700 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,141,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก บ้านเมืองโดน หมู่ที 1 ไปถึงสาม
แยกทางเข้าวัดป่าเมตตาธรรม บ้านดอนยาว หมู่ที 4

จํานวน 145,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายจาก บ้านเมืองโดน หมู่ที 1 ไปถึงสามแยกทาง
เข้าวัดป่าเมตตาธรรม บ้านดอนยาว หมู่ที 4 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทาง
เฉลียข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแปลนที อบต. กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 41 ลําดับที 3)
(กองช่าง) 
2.โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายนําจากร้านค้าชุมชน  บ้าน
โนนเมือง หมู่ที 2 ถึงหนองใหญ่ (เส้นหน้า อบต.เมืองโดน)

จํานวน 355,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายนําจากร้านค้าชุมชน 
บ้านโนนเมือง หมู่ที 2 ถึงหนองใหญ่ (เส้นหน้า อบต.เมืองโดน) 
วางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทังหมด 205 เมตร พร้อมพืนที
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 277 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแปลนที อบต. กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 49 ลําดับที 1)
(กองช่าง) 
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3.โครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกเส้นดอนตระคร้อ บ้านโนนเมือง หมู่ที 
2

จํานวน 249,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้าง
ถนนดินผิวหินคลุกเส้นดอนตระคร้อ บ้านโนนเมือง หมู่ที 2 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแปลนที อบต. กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 42 ลําดับที 4)
(กองช่าง) 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ภายในหมู่บ้าน แบบรางตืน บ้าน
ดอนวัว หมู่ที 3

จํานวน 268,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. ภายในหมู่บ้าน แบบรางตืน บ้านดอนวัว หมู่ที 3
แบบรางตืน ขนาดกว้าง 0.93 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ความยาวรวม 144 เมตร แบบรางตืน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
หนา 0.20 เมตร ความยาวรวม 188 เมตร วางท่อระบายนํา คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 15 ท่อน
บ่อพัก คสล. จํานวน 4 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแปลนที อบต. กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 21 ลําดับที 23)
(กองช่าง) 
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้านเส้นคุ้มหัวสะพาน บ้านดอนยาว 
หมู่ที 4

จํานวน 310,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบหมู่บ้านเส้นคุ้มหัวสะพาน บ้านดอนยาว หมู่ที 4 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางเฉลีย
ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแปลนที อบต. กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 4 ลําดับที 9)
(กองช่าง)
6.โครงการวางท่อระบายนําจากถนนคอนกรีตหน้าร้านค้านายบุญมา ไปหน้า
วัดหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที 5

จํานวน 192,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการวางท่อ
ระบายนําจากถนนคอนกรีตหน้าร้านค้านายบุญมา 
ไปหน้าวัดหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที 5
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 89 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 1 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแปลนที อบต. กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 35 ลําดับที 41)
(กองช่าง) 
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7.ก่อสร้างถนนดินเพือการเกษตรจากหนองแต้ไปทางด้านทิศใต้หมู่บ้าน 
บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที 6

จํานวน 309,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
ก่อสร้างถนนดินเพือการเกษตรจากหนองแต้ไปทาง
ด้านทิศใต้หมู่บ้าน บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที 6
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลีย 0.50 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแปลนที อบต. กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 18 ลําดับที 20)
(กองช่าง) 
8.เสริมถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที 7 จํานวน 312,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
เสริมถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที 7 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแปลนที อบต. กําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 20 ลําดับที 22)
(กองช่าง) 

งบเงินอุดหนุน รวม 573,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 573,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประทาย ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําจากคลองอีสานเขียวไปวัดป่าเมตตาธรรม บ้านเมืองโดน หมู่ที 
1

จํานวน 164,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตําจากคลองอีสานเขียวไปวัดป่าเมตตาธรรม บ้านเมืองโดน หมู่ที 1 
ไฟฟ้าแรงตํา จํานวน 2 ต้น หม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 36 ลําดับที 43)
(กองช่าง) 
2.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประทาย ตามโครงการติดตังโคมไฟ
ส่องสว่างถนนด้านทิศตะวันออก บ้านโนนเมือง หมู่ที 2

จํานวน 64,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการติดตัง
โคมไฟส่องสว่างถนนด้านทิศตะวันออก บ้านโนนเมือง หมู่ที 2 
ติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง (แสงจันทร์) จํานวน 2 ต้น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 25 ลําดับที 27
(กองช่าง) 
3.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประทาย ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําเส้นจากถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้านไปลําห้วยแอก (คุ้มเก่า) บ้าน
ดอนวัว หมู่ที 3

จํานวน 51,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําเส้นจากถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้านไปลําห้วยแอก 
(คุ้มเก่า) บ้านดอนวัว หมู่ที 3 
ติดตังไฟฟ้าแรงตํา จํานวน 4 ต้น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 26 ลําดับที 28)
(กองช่าง) 
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4.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประทาย ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํารอบสระหนองแวงด้านทิศใต้ บ้านหนองคู หมู่ที 5

จํานวน 51,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํารอบสระหนองแวงด้านทิศใต้ บ้านหนองคู หมู่ที 5
ติดตังไฟฟ้าแรงตํา จํานวน 4 ต้น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 36 ลําดับที 45)
(กองช่าง) 
5.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประทาย ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําเส้นบ้านนายมังไปถึงบ้านนายสยาม บ้านดอนยาว หมู่ที 4

จํานวน 64,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตําเส้นบ้านนายมังไปถึงบ้านนายสยาม บ้านดอนยาว หมู่ที 4 
ติดตังไฟฟ้าแรงตํา จํานวน 5 ต้น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 54 ลําดับที 5)
(กองช่าง) 
6.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประทาย ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําจากโรงสีชุมชนไปทางศาลปู่ตา บ้านหนองคู หมู่ที 5

จํานวน 179,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําจากโรงสีชุมชนไปทางศาลปู่ตา บ้านหนองคู หมู่ที 5 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา จํานวน 14 ต้น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 12 ลําดับที 26)
(กองช่าง) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
สมาชิกสภา อบต. ตําบลเมืองโดน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
สมาชิกสภา อบต. ตําบลเมืองโดน เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 71 ลําดับ 9)
(สํานักปลัด)
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2.โครงการอบรมเด็กและเยาวชนตําบลเมืองโดน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้า 19 ลําดับ 36)
(สํานักปลัด)
3.โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล/หมู่บ้าน เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล/หมู่บ้าน เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี เช่น
ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ    
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856
ลงวันที 12 มีนาคม 2553
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 69 ลําดับ 1)
(สํานักปลัด)
4.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลเมืองโดน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 60 ลําดับ 2)
(สํานักปลัด)
5.โครงการ อบต. เคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต. เคลือนที
เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 69 ลําดับ 3)
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการแข่งขันกีฬาตําบลเมืองโดนเกมส์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
แข่งขันกีฬาตําบลเมืองโดนเกมส์ เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ    
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 40 ลําดับ 5)
(กองการศึกษา)
2. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ในตําบลเมืองโดน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ในตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ 
และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ    
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 3616
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1791 
ลงวันที 3 เมษายน 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 40 ลําดับ 6)
(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการวันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการวันสําคัญ
ของชาติ เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ    
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 9 ลําดับ 9)
(กองการศึกษา)
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2.โครงการงานของดีอําเภอประทาย จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการงานของดี
อําเภอประทาย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 66 ลําดับ 1)
(กองการศึกษา)
3. โครงการวันสงกรานต์ตําบลเมืองโดน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการวันสงกรานต์
ตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 8 ลําดับ 8)
(กองการศึกษา)
4. โครงการวันลอยกระทงตําบลเมืองโดน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการวันลอยกระทง
ตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 38 ลําดับ 3)
(กองการศึกษา)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นําน้อยตําบลเมืองโดน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชใช้นําน้อยตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่านําดืม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว 1695 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
เรือง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่มของภาคประชาชนในการ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 56 ลําดับ 2)
(สํานักปลัด)
2. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลียงไก่พันธุ์ไข่ตําบลเมืองโดน จํานวน 30,000 บาท
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลียงไก่พันธุ์ไข่ตําบลเมืองโดน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านําดืม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว 1695 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
เรือง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่มของภาคประชาชนในการ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 57 ลําดับ 2)
(สํานักปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการปลูกหญ้าแฝกตําบลเมืองโดน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกหญ้า
แฝกตําบลเมืองโดน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น หญ้าแฝก ปุ๋ย  
ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่านําดืมนําใช้
ในการดําเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 67 ลําดับ 2)
(สํานักปลัด)
2.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดโครงการ  
ค่าวัสดุการเกษตร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ 
ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 67 ลําดับ 3)
(สํานักปลัด)

3.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร 
ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่านําดืม 
นําใช้ในการดําเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 42 ลําดับ 53)
(สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  15:13:32 หน้า : 47/50



4.โครงการพัฒนาและรักษาสิงแวดล้อมตําบลเมืองโดน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาและรักษา
สิงแวดล้อมตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการ
จัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์ ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68 ลําดับ 4)
(สํานักปลัด)
5.โครงการสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตําบลเมืองโดน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสวนสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลเมืองโดน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าป้ายโครงการ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่านําดืม นําใช้ในการดําเนิน
โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว 1695 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
เรือง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่มของภาคประชาชนในการ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 2) หน้า 42 ลําดับ 52)
(สํานักปลัด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,506,941 บาท
งบกลาง รวม 7,506,941 บาท
งบกลาง รวม 7,506,941 บาท
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,916,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสร้างหลัก
ประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุตําบลเมืองโดน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 58 ข้อ 1)
(สํานักปลัด)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตําบลเมืองโดน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553  
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 58 ข้อ 2)
(สํานักปลัด)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน
สนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตําบลเมืองโดน
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 58 ข้อ 3)
(สํานักปลัด)
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สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน  
และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัด
ทีประสบสาธารณภัย  
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินอืนและจังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 59 ข้อ 4)
(สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 152,541 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 
องค์การบริหารส่วนตําบล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
-ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ที มท 0808.05./ว 29-30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว 2305 
ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือส่งเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,916,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

152,541

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 286,378 344,952

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 762,480 526,980

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

87,404 72,896

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,916,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

152,541

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,281,600 1,281,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 554,040 1,185,370

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 132,000

เงินเดือนพนักงาน 3,747,000 5,036,460

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 205,380 205,380

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,000 65,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

376,680 536,980

ค่าเช่าบ้าน 72,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 90,000 150,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

90,000

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

50,000

1. โครงการแข่งขัน
กีฬาตําบลเมืองโดน
เกมส์

100,000

1. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
ตําบลเมืองโดน

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลเมืองโดน

100,000

1. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติตําบลเมือง
โดน

60,000

1. โครงการวันสําคัญ
ของชาติ 30,000

1.ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองโดน

98,000

1.โครงการควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ 100,000

1.โครงการปลูกหญ้า
แฝกตําบลเมืองโดน 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 500,000 740,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

350,000 440,000

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

50,000

1. โครงการแข่งขัน
กีฬาตําบลเมืองโดน
เกมส์

100,000

1. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
ตําบลเมืองโดน

20,000 20,000

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลเมืองโดน

100,000

1. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติตําบลเมือง
โดน

60,000

1. โครงการวันสําคัญ
ของชาติ 30,000

1.ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองโดน

98,000

1.โครงการควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ 100,000

1.โครงการปลูกหญ้า
แฝกตําบลเมืองโดน 5,000

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  15:14:29 หน้า : 4/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชใช้นําน้อย
ตําบลเมืองโดน

30,000

1.โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล 
สมาชิกสภา อบต. 
ตําบลเมืองโดน

100,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตําบล
เมืองโดน

2. โครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

2. โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพการเลียงไก่
พันธุ์ไข่ตําบลเมืองโดน

30,000

2. โครงการสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาระดับ
ต่างๆ ในตําบลเมือง
โดน

20,000

2. โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลเมือง
โดน
2.ค่าวัสดุการศึกษานัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน

34,000

2.โครงการควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

60,000

2.โครงการงานของดี
อําเภอประทาย 60,000

2.โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 50,000

2.โครงการอบรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมือง
โดน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชใช้นําน้อย
ตําบลเมืองโดน

30,000

1.โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล 
สมาชิกสภา อบต. 
ตําบลเมืองโดน

100,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตําบล
เมืองโดน

300,000 300,000

2. โครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

2. โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพการเลียงไก่
พันธุ์ไข่ตําบลเมืองโดน

30,000

2. โครงการสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาระดับ
ต่างๆ ในตําบลเมือง
โดน

20,000

2. โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตําบลเมือง
โดน

50,000 50,000

2.ค่าวัสดุการศึกษานัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน

34,000

2.โครงการควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

60,000

2.โครงการงานของดี
อําเภอประทาย 60,000

2.โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 50,000

2.โครงการอบรมเด็ก
และเยาวชนตําบลเมือง
โดน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการฝึกแผน
ป้องกันอัคคีภัยตําบล
เมืองโดน

3. โครงการวัน
สงกรานต์ตําบลเมือง
โดน

60,000

3.โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล/หมู่
บ้าน เพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี

20,000

3.โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯ

20,000

3.พัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองโดน

20,000

4. โครงการวันลอย
กระทงตําบลเมืองโดน 60,000

4.โครงการพัฒนาและ
รักษาสิงแวดล้อมตําบล
เมืองโดน

40,000

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่
บ้านตําบลเมืองโดน

30,000

4.จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองโดน

15,000

5.โครงการ อบต. 
เคลือนที 30,000

5.โครงการสวนสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลเมืองโดน

30,000

5.จัดประชุมครู คณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
เมืองโดนและผู้
ปกครอง

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการฝึกแผน
ป้องกันอัคคีภัยตําบล
เมืองโดน

10,000 10,000

3. โครงการวัน
สงกรานต์ตําบลเมือง
โดน

60,000

3.โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล/หมู่
บ้าน เพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี

20,000

3.โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯ

20,000

3.พัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลเมืองโดน

20,000

4. โครงการวันลอย
กระทงตําบลเมืองโดน 60,000

4.โครงการพัฒนาและ
รักษาสิงแวดล้อมตําบล
เมืองโดน

40,000

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่
บ้านตําบลเมืองโดน

30,000

4.จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเมืองโดน

15,000

5.โครงการ อบต. 
เคลือนที 30,000

5.โครงการสวนสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลเมืองโดน

30,000

5.จัดประชุมครู คณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
เมืองโดนและผู้
ปกครอง

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

6.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน
(ค่าหนังสือเรียน)

3,800

7.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

3,800

8.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน  
(ค่าเครืองแบบนัก
เรียน)

5,700

9.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

8,170

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 813,280

วัสดุก่อสร้าง 3,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

6.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน
(ค่าหนังสือเรียน)

3,800

7.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

3,800

8.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน  
(ค่าเครืองแบบนัก
เรียน)

5,700

9.สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลเมืองโดน (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

8,170

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 135,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 8,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 120,000 220,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 813,280

วัสดุก่อสร้าง 3,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือชันวางเอกสาร

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 11,200

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้เหล็กแบบ 2 บาน)

1.จัดซือโต๊ะทํางาน 3,000

2.จัดซือเก้าอีทํางาน 2,000

2.จัดซือพัดลม
อุตสาหกรรม
3.จัดซือชุดโต๊ะหมู่บูชา
พระแบบ หมู่ 9

3.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 5,600

4.จัดซือเครืองปรับ
อากาศ
5.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้เหล็กแบบบานเลือน
มีกระจก)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 16,000

1. จัดซือเครืองพิมพ์

1.จัดซือคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

2.จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์

2.จัดซือเครืองพิมพ์ 7,900

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2.จัดซือชุดทดสอบลูก
ปูน 7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 8,000 8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือชันวางเอกสาร 20,000 20,000

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 11,200

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) 11,200 11,200

1.จัดซือโต๊ะทํางาน 3,000

2.จัดซือเก้าอีทํางาน 2,000

2.จัดซือพัดลม
อุตสาหกรรม 12,000 12,000

3.จัดซือชุดโต๊ะหมู่บูชา
พระแบบ หมู่ 9 20,000 20,000

3.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 5,600

4.จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 74,000 74,000

5.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 
(ตู้เหล็กแบบบานเลือน
มีกระจก)

5,500 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 16,000

1. จัดซือเครืองพิมพ์ 9,600 9,600

1.จัดซือคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 16,000 16,000

2.จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

2.จัดซือเครืองพิมพ์ 7,900 15,800

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2.จัดซือชุดทดสอบลูก
ปูน 7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.จัดซือถังต้มนําร้อน
ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์อืน

1.จัดซือซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ รัชกาลที 10 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายจาก 
บ้านเมืองโดน หมู่ที 1 
ไปถึงสามแยกทางเข้า
วัดป่าเมตตาธรรม บ้าน
ดอนยาว หมู่ที 4

145,200

2.โครงการขยายผิว
จราจรพร้อมวางท่อ
ระบายนําจากร้านค้า
ชุมชน  บ้านโนนเมือง 
หมู่ที 2 ถึงหนองใหญ่ 
(เส้นหน้า อบต.เมือง
โดน)

355,000

3.โครงการก่อสร้าง
ถนนดินผิวหินคลุกเส้น
ดอนตระคร้อ บ้านโนน
เมือง หมู่ที 2

249,000

4.โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. ภายใน
หมู่บ้าน แบบรางตืน 
บ้านดอนวัว หมู่ที 3

268,000

5.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบหมู่
บ้านเส้นคุ้มหัวสะพาน 
บ้านดอนยาว หมู่ที 4

310,400

6.โครงการวางท่อ
ระบายนําจากถนน
คอนกรีตหน้าร้านค้า
นายบุญมา ไปหน้าวัด
หนองคู บ้านหนองคู 
หมู่ที 5

192,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.จัดซือถังต้มนําร้อน
ไฟฟ้า 10,000 10,000

ครุภัณฑ์อืน

1.จัดซือซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ รัชกาลที 10 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายจาก 
บ้านเมืองโดน หมู่ที 1 
ไปถึงสามแยกทางเข้า
วัดป่าเมตตาธรรม บ้าน
ดอนยาว หมู่ที 4

145,200

2.โครงการขยายผิว
จราจรพร้อมวางท่อ
ระบายนําจากร้านค้า
ชุมชน  บ้านโนนเมือง 
หมู่ที 2 ถึงหนองใหญ่ 
(เส้นหน้า อบต.เมือง
โดน)

355,000

3.โครงการก่อสร้าง
ถนนดินผิวหินคลุกเส้น
ดอนตระคร้อ บ้านโนน
เมือง หมู่ที 2

249,000

4.โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. ภายใน
หมู่บ้าน แบบรางตืน 
บ้านดอนวัว หมู่ที 3

268,000

5.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. รอบหมู่
บ้านเส้นคุ้มหัวสะพาน 
บ้านดอนยาว หมู่ที 4

310,400

6.โครงการวางท่อ
ระบายนําจากถนน
คอนกรีตหน้าร้านค้า
นายบุญมา ไปหน้าวัด
หนองคู บ้านหนองคู 
หมู่ที 5

192,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

7.ก่อสร้างถนนดินเพือ
การเกษตรจากหนอง
แต้ไปทางด้านทิศใต้
หมู่บ้าน บ้านหนองม่วง
น้อย หมู่ที 6

309,800

8.เสริมถนน คสล. เส้น
กลางหมู่บ้าน บ้าน
หนองแวง หมู่ที 7

312,300

อาคารต่าง ๆ

1.โครงการปรับปรุง
และต่อเติมโรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองโดน

2.โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคาร
และสถานทีราชการ

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

1.การประเมินความ
พึงพอใจในการรับ
บริการของประชาชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
จากคลองอีสานเขียว
ไปวัดป่าเมตตาธรรม 
บ้านเมืองโดน หมู่ที 1

164,000

1.อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธาณสุข

140,000

2.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ติดตังโคมไฟส่องสว่าง
ถนนด้านทิศตะวันออก 
บ้านโนนเมือง หมู่ที 2

64,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

7.ก่อสร้างถนนดินเพือ
การเกษตรจากหนอง
แต้ไปทางด้านทิศใต้
หมู่บ้าน บ้านหนองม่วง
น้อย หมู่ที 6

309,800

8.เสริมถนน คสล. เส้น
กลางหมู่บ้าน บ้าน
หนองแวง หมู่ที 7

312,300

อาคารต่าง ๆ

1.โครงการปรับปรุง
และต่อเติมโรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองโดน

100,000 100,000

2.โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคาร
และสถานทีราชการ

350,000 350,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

1.การประเมินความ
พึงพอใจในการรับ
บริการของประชาชน

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
จากคลองอีสานเขียว
ไปวัดป่าเมตตาธรรม 
บ้านเมืองโดน หมู่ที 1

164,000

1.อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธาณสุข

140,000

2.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ติดตังโคมไฟส่องสว่าง
ถนนด้านทิศตะวันออก 
บ้านโนนเมือง หมู่ที 2

64,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
เส้นจากถนนคอนกรีต
รอบหมู่บ้านไปลําห้วย
แอก (คุ้มเก่า) บ้าน
ดอนวัว หมู่ที 3

51,000

4.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
รอบสระหนองแวงด้าน
ทิศใต้ บ้านหนองคู หมู่
ที 5

51,000

5.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
เส้นบ้านนายมังไปถึง
บ้านนายสยาม บ้าน
ดอนยาว หมู่ที 4

64,000

6.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
จากโรงสีชุมชนไปทาง
ศาลปู่ตา บ้านหนองคู 
หมู่ที 5

179,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนภายในเขต
ตําบลเมืองโดน

1,520,000

2.อุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาภายในเขตตําบล
เมืองโดน

40,000

3.อุดหนุนการเข้าค่าย
ลูกเสือและเนตรนารี
โรงเรียนภายในเขต
ตําบลเมืองโดน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
เส้นจากถนนคอนกรีต
รอบหมู่บ้านไปลําห้วย
แอก (คุ้มเก่า) บ้าน
ดอนวัว หมู่ที 3

51,000

4.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
รอบสระหนองแวงด้าน
ทิศใต้ บ้านหนองคู หมู่
ที 5

51,000

5.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
เส้นบ้านนายมังไปถึง
บ้านนายสยาม บ้าน
ดอนยาว หมู่ที 4

64,000

6.อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทาย ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
จากโรงสีชุมชนไปทาง
ศาลปู่ตา บ้านหนองคู 
หมู่ที 5

179,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนภายในเขต
ตําบลเมืองโดน

1,520,000

2.อุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาภายในเขตตําบล
เมืองโดน

40,000

3.อุดหนุนการเข้าค่าย
ลูกเสือและเนตรนารี
โรงเรียนภายในเขต
ตําบลเมืองโดน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

4.อุดหนุนการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
เด็กนักเรียนภายใน
เขตตําบลเมืองโดน

30,000

รวม 7,506,941 205,000 330,000 230,000 4,413,062 100,000 300,000 4,091,178
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

4.อุดหนุนการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
เด็กนักเรียนภายใน
เขตตําบลเมืองโดน

30,000

รวม 80,000 10,004,620 27,260,801
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