ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
เรื่อง การใชจายงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562
**********************************
องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ ไดตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
และนายอํ าเภอแม ท ะได อ นุ มัติ ให เ ป น ข อบั ญญั ติ งบประมาณประจํ า ป แล ว ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดรายรั บ และรายจ า ย
ดังตอไปนี้
1. รายรับ
2. รายจาย

ตั้งรับไว
ตั้งจายไว

จํานวน
จํานวน

37,039,000 บาท
36,935,840 บาท

ซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ จะไดเริ่มใชจายงบประมาณตามขอบัญญัตินี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

(นายถาวร อินแถลง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ

1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
อําเภอ แมทะ จังหวัดลําปาง
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 36,935,840 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ จํานวน 12 เดือน
ดังนี้
- นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท เปนเงิน 244,800 บาท
- รองนายก อบต. เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2 คน
เปนเงิน 269,280 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน และ
คาตอบแทน ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ จํานวน 12 เดือน
ดังนี้
- นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท เปนเงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 คน
เปนเงิน 21,120 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน และคาตอบแทน
ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

10,505,360
7,026,960
2,225,520
514,080

บาท
บาท
บาท
บาท

42,120 บาท

2
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ จํานวน 12 เดือน
- นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท เปนเงิน 21,000 บาท
- รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 คน
เปนเงิน 21,120 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน และคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน
นายกองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลดอนไฟ เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน และคาตอบแทน
ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ
และ เลขานุการสภา อบต.จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท เปนเงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท เปนเงิน 110,160 บาท
- สมาชิกสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 14 คน เปนเงิน
1,209,600 บาท
- เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท เปนเงิน
86,400 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน และคาตอบแทน
ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหาร สวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

42,120 บาท

86,400 บาท

1,540,800 บาท

3
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตางๆ ดังนี้
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 486,720 บาท
- หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 369,480 บาท
- นักพัฒนาชุมชน(ปก./ชก.) จํานวน 382,560 บาท
- นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) จํานวน 336,360 บาท
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน(ปก./ชก.)
จํานวน 323,040 บาท
- นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) จํานวน 293,760 บาท
- นักจัดการงานทั่วไป(ปก./ชก.) จํานวน 237,600 บาท
- เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 307,620 บาท
- นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.)
จํานวน 367,320 บาท
- เงินเดือนครู จํานวน 577,200 บาท
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ไดแก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,000 บาท และ
หัวหนาสํานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจาง จํานวน 9 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 คน จํานวน 137,160 บาท
- พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 คน จํานวน 261,360 บาท
- พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 คน จํานวน 108,000 บาท
- คนงานทั่วไป จํานวน 2 คน จํานวน 216,000 บาท
- ผูดูแลเด็ก จํานวน 3 คน จํานวน 460,080 บาท

รวม
จํานวน

4,801,440 บาท
3,314,340 บาท

จํานวน

126,000 บาท

จํานวน

1,182,600 บาท

4
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 9 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชพนักงานสวนตําบล
ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม การ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ดังนี้
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 คน จํานวน 22,260 บาท
- พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 คน จํานวน 18,060 บาท
- พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 คน จํานวน 12,000 บาท
- คนงานทั่วไป จํานวน 2 คน จํานวน 24,000 บาท
- ผูดูแลเด็ก จํานวน 3 คน จํานวน 18,180 บาท
เงินอื่นๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร ไดแก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,000 บาทจํานวน 12 เดือน
งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
จํานวน
สวนทองถิ่น
1.1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
ประจําป 2562
1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวน
ตําบลดอนไฟ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559

94,500 บาท

84,000 บาท

2,035,000 บาท
640,000 บาท
330,000 บาท

5
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการ พนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและ
ผูบริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ,คาซักฟอก, คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ เผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ)
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,คาจางเหมาบริการ,คาติดตั้งไฟฟา,คาติดตั้งประปา,คาติดตั้ง
โทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาดูแลรักษาไฟฟาสาธารณะ
,คาทําประกันภัยรถยนต,คาจางเหมารถรับสงนักเรียน
คาสํารวจและออกแบบ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 153 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และ
คาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปนคา
รับรองในการตอนรับบุคคลที่ไปนิเทศนงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน โดยใหตั้งจายไดไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงในปที่
ลวงมา โดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและ

จํานวน

162,000 บาท

จํานวน

148,000 บาท

รวม

1,005,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

6
เงินที่มีผูอุทิศให ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท.0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ดอนไฟ เชน คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆเครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมฯ ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งเขาประชุม ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท.0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามแนวทาง
จํานวน
พระราชดําริและเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริและเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร,
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ,คาวัสดุอุปกรณ,คาตอบแทนวิทยากร,
คาจางเหมารถ,คาปาย, คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 39 ลําดับที่ 1
2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อเปนเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของพนักงาน พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิก
สภา อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

250,000 บาท

100,000 บาท
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3. คาใชจายในการเลือกตั้ง
- สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
- เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
4.คาใชจายโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกคณะผูบริหารสมาชิก
สภาฯและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
- เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาวัสดุอุปกรณ,คาตอบแทน
วิทยากร,คารถโดยสาร,คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 23 ลําดับที่ 2
5. คาใชจายโครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
- เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จ.ลําปาง เชน
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาวัสดุอุปกรณ, คาตอบแทน
วิทยากร, คารถโดยสาร,คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 13 ลําดับที่ 1
6.คาใชจายในการจัดงานโครงการเพื่อปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบัน
ของชาติอันเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติและความสามัคคีของคน
ในชาติ หรือสนับสนุนโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติและให
ประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมดวย

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/
ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 16 ลําดับที่ 1
7.คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
จํานวน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชน การจัดกิจกรรม
และโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร การจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อมา
รวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0023.4/
ว 16033 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 112 ลําดับที่ 15
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

15,000 บาท

50,000 บาท
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว กาว ลวดเย็บกระดาษ ชอลค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข
แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัด กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปด ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือ แผนปายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวนพระพุทธรูป พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ดอนไฟ เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หมอ
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระถาง เตาไฟฟา เตาน้ํามัน
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา
หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง
ถังแกส เตา ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

รวม
จํานวน

390,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟมลกรองแสง ไขควง ประแจ
แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ
กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน
แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน
ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัดสุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีด)ี รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง
อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิง
ใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุกีฬา
เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง
ไมตีปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไมเทนนิส
ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกรอ ตะกราหวายแชรบอล
ตาขายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขาย
กีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,Floppy Disk, Compact Disc,Digital Video Disc, Flash
Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette
Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผนหรือจานบันทึกขอมูลหนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน RAM คัตซีทฟดเตอร เมาส
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Cart,Lan Card,Anti Virus Card,
Sound Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต
แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เปนตน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง
เครื่องดับเพลิง ตูเก็บเครื่องดับเพลิง ขอตอทอทางจายน้ํา สายสงน้ํา
ดับเพลิง ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุดนตรี
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุดนตรี เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง เชน
กลองสองหนา รําวง กลองยาว กลองแซมบา ลูกชัด ปารากัส ขลุย
ซอและยางสนซอ จะเข และอุปกรณ เชน ไมดีด สาย นม
จะเข โทน โหมง ปมอญ อูคูเลเล ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

40,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
1. ตูเหล็กแบบ 2 บาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน ราคาตูละ 5,500 บาท
จํานวน 3 ตู
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 168 ลําดับที่ 3
2. เกาอี้สํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับคณะผูบริหาร
จํานวน 1 ตัว สําหรับผูอํานวยการกอง/หัวหนาสวน จํานวน 1 ตัว
สําหรับพนักงาน/ขาราชการ จํานวน 1 ตัว
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 169 ลําดับที่ 8
3. ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู ราคาตู
ละ 7,900 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 168 ลําดับที่ 2

รวม
รวม

1,403,400 บาท
1,403,400 บาท

จํานวน

16,500 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

15,800 บาท
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4. ชุดโซฟา
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโซฟา พรอมโตะกลาง (หองประชุม)
จํานวน 1 ชุด
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 60 ลําดับที่ 3
5. โตะทํางาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน สําหรับผูอํานวยการกอง/
หัวหนาสวน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,500 บาท สําหรับพนักงาน/
ขาราชการ จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาทตามราคาทองถิ่น
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 169 ลําดับที่ 7
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
1. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 31 ลําดับที่ 5

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

16,500 บาท

จํานวน

1,288,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.5 GHz
หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
4) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
5) มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา1 ชอง
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
7) มีแปนพิมพและเมาส
8) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 170 ลําดับที่ 12

16,000 บาท
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2. เครื่องพิมพ
จํานวน
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copie, Scanner
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
2) ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
3) มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 34 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 2,400dpi
8) มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยวา 1 ชอง
14) สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได
15) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
16) สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 171 ลําดับที่ 13

15,800 บาท
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3. เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA
จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 171 ลําดับที่ 15
งบรายจายอื่น
รวม
รายจายอื่น
รวม
รายจายอื่น
รายจายอื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง พัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ประเภท อุดหนุนเทศบาลน้ําโจ
จํานวน
- ตามโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ ประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เขตอําเภอแมทะ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือเทศบาลตําบลน้ําโจ ที่ ลป 54301/ว 633
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 28 ลําดับที่ 2

11,800 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน
ของพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตางๆ ดังนี้
- ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 396,000 บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี(ปก./ชก.) จํานวน 349,320 บาท
- นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก.) จํานวน 336,360 บาท
- นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) จํานวน 226,080 บาท
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ไดแก ผูอ ํานวยการ
กองคลัง จํานวน 12 เดือน
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน การซื้อหรือ
การจาง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการตรวจการจางและ
ผูควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0802.5/
ว 156 ลง วันที่ 19 กันยายน 2560
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการ พนักงานสวนตําบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและ
ผูบริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,597,260
1,349,760
1,349,760
1,307,760

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

2,171,700 บาท
143,700 บาท
20,000 บาท

จํานวน

78,000 บาท

จํานวน

45,700 บาท
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คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ,คาซักฟอก, คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณาและเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ,
คาติดตั้งไฟฟา,คาติดตั้งประปา,คาติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาดูแลรักษา ไฟฟาสาธารณะ,คาทําประกันภัยรถยนต
คาสํารวจ และออกแบบ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง
จํานวน
สวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาดําเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาคัดลอกแปลงที่ดินของกรมที่ดิน คาจางเหมาบริการสํารวจ
ภาคสนาม คาวัสดุและคาใชจายที่จําเปนสําหรับโครงการ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 22 ลําดับที่ 1

760,000 บาท
400,000 บาท

300,000 บาท
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อเปนเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงาน พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิก
สภา อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว กาวลวดเย็บกระดาษ ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไขไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข
แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดฯ ประกาศ
แผนปายชื่อ สํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปาย
ตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป
พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

30,000 บาท

30,000 บาท

70,000 บาท
20,000 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนไฟ เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง
ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระถาน เตาไฟฟา
เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง
กระทะไฟฟา หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน
กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,Floppy Disk, Compact Disc,DigitalVideo Disc, Flash Dri
ve) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette
Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล แผนหรือจานบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน RAM คัตซีทฟดเตอร เมาส
พรินเตอรสวิต ชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Cardเชน Ethernet Cart,Lan Card,Anti Virus Card,S
ound Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต
แบบฮารดดิสต แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เปนตน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

30,000 บาท

20,000 บาท
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คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
ไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนไฟ,สถานีสูบน้ําพลัง
ไฟฟาบานใหม,สถานีสูบน้ําพลังไฟฟาบานนากวาง,สถานีสูบน้ําพลังไฟฟา
ดอนไฟ-นาฟานและสถานีสูบน้ําพลังไฟฟาดอนไฟกลาง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ดอนไฟและศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนไฟ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาบริการและคาใชโทรศัพทประจําสํานักงานแลโทรศัพท
เคลื่อนที่และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง,คาเชา
เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนไฟ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ขององคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

รวม
จํานวน

1,198,000 บาท
1,020,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียมคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวีคาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
1.เกาอี้สํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว
ราคาตัวละ 2,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 169 ลําดับที่ 8
2. ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู
ราคาตูละ 7,900 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 168 ลําดับที่ 2

จํานวน

120,000 บาท

รวม
รวม

75,800 บาท
75,800 บาท

จํานวน

12,500 บาท

จํานวน

23,700 บาท
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3. ตูบานเลื่อนกระจก
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต
จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 3,900 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 169 ลําดับที่ 6
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
4) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
5) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
7) มีแปนพิมพและเมาส
8) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

7,800 บาท

จํานวน

16,000 บาท
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- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 170 ลําดับที่ 12
2. เครื่องพิมพ
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
หรือ 1,200 x 4,800 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)
3) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยวา 1 ชอง
7) สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได
8) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
9) สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 171 ลําดับที่ 13
3. เครื่องพิมพ
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copie, Scanner
และ FAX ภายในเครื่องดียวกัน
2) ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)

จํานวน

7,900 บาท

จํานวน

7,900 บาท

25

3) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
หรือ 1,200 x 4,800 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 34 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 2,400 dpi
8) มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกวาจํานวนไมนอยวา 1 ชอง
14) สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได
15) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
16) สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 171 ลําดับที่ 13
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
จํานวน
(อปพร.)รุนใหม ประจําตําบลดอนไฟ
- เพื่อจายเปนคาฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) รุนใหม ประจําตําบลดอนไฟ เชน คาลงทะเบียนตางๆ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาวัสดุอุปกรณ,คาตอบแทน
วิทยากร, คาฝกปฏิบัติ,คาชุด อปพร. และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 19 ลําดับที่ 1
2.คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันไฟปา จํานวน
- เพื่อจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันไฟปา
เชน คาวัสดุอุปกรณ,คาตอบแทนวิทยากร,คาปาย คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 20 ลําดับที่ 2
3. คาใชจายในการฝกอบรมทบทวน อปพร.
จํานวน
- เพื่อใชจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน อปพร.
ประจําป 2562 เชน คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาปาย คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561หนาที่ 21 ลําดับที่ 3

155,000 บาท
155,000 บาท
155,000 บาท
40,000 บาท

25,000 บาท

30,000 บาท
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4. คาใชจายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- เพื่อใชจายเปนคาใชจายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาตอบแทนวิทยากร คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 10 ลําดับที่ 1
5. คาใชจายในโครงการเสริมสรางทีมกูชีพกูภัยสนับสนุนการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
- เพื่อใชจายเปนคาใชจายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาตอบแทนวิทยากร คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 10 ลําดับที่ 2

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) จํานวน
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ดอนไฟ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 96 ลําดับที่ 1
2.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน
(คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว))
- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนไฟ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนา 96 ลําดับที่ 3
3. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
จํานวน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตําบลดอนไฟ สําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป มีรายละเอียดดังนี้
1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

1,513,200 บาท
844,300 บาท
516,300 บาท
259,700 บาท

90,100 บาท

26,000 บาท
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
3.คาใชจายตามโครงการฝกซอมแผนความปลอดภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
ตําบลดอนไฟ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุตามโครงการฝกซอมแผนความปลอดภัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนไฟ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาลงทะเบียนและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 98 ลําดับที่ 8
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนไฟ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมารถ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร
คาปาย และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 6 ลําดับที่ 2
5.คาใชจายตามโครงการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน จํานวน
(โครงการ D.A.R.E)
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E) เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 107 ลําดับที่ 8

10,000 บาท

21,500 บาท

24,000 บาท
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6. โครงการศึกษาแหลงเรียนรูของเด็กนักเรียนตําบลดอนไฟ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศึกษาแหลงเรียนรูของเด็ก
นักเรียนตําบลดอนไฟ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจางเหมารถ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาปาย และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 97 ลําดับที่ 6
7. คาใชจายตามโครงการพื้นที่สรางสรรคตอยอดความคิด
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อใชจายตามโครงการพื้นที่สรางสรรคตอยอดความคิด เพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาของรางวัล คาจัดสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 6 ลําดับที่ 3
8. โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น(เด็กนักเรียน)
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
(เด็กนักเรียน) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาปาย และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 99 ลําดับที่ 11

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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9. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
คาตอบแทนวิทยากร คาปาย และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.25612564) หนาที่ 99 ลําดับที่ 12
คาวัสดุ
รวม
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
ดอนไฟ และนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนไฟ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑสํานักงาน
1. โตะทํางาน
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน สําหรับพนักงาน/ขาราชการ
จํานวน 1 ตัว
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 32 ลําดับที่ 10

10,000 บาท

328,000 บาท
328,000 บาท

196,900 บาท
196,900 บาท
4,500 บาท
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2. ตูใสหนังสือ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูใสหนังสือ จํานวน 4 ตู ราคาตู
ละ 3,850 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 35 ลําดับที่ 18
3. ชุดแขวนแกวน้ําและแปรงสีฟน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดแขวนแกวน้ําและแปรฟน จํานวน 3 ชุด
ราคาชุดละ 4,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 35 ลําดับที่ 19
4. ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู ราคาตู
ละ 7,900 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 35 ลําดับที่ 20

จํานวน

19,800 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

15,800 บาท
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5. โตะคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 33 ลําดับที่ 12
6. เกาอี้สํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 32 ลําดับที่ 11
7.ชั้นวางสิ่งของ 9 ชอง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางสิ่งของ 9 ชอง จํานวน 2 อัน ราคาตัว
ละ 2,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 33 ลําดับที่ 13

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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8. ชุดโตะอาหาร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโตะอาหารสําหรับเด็ก จํานวน 5 ชุด ราคา
ตัวละ 11,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 33 ลําดับที่ 14
9. ชั้นวางรองเทา
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางรองเทาสําหรับเด็ก แบบ 3 ชั้น
จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 34 ลําดับที่ 15
10.โตะประกอบอาหาร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะประกอบอาหาร และวางอุปกรณ
แบบ 2 ชั้น จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 9,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 34 ลําดับที่ 16

จํานวน

55,000 บาท

จํานวน

14,000 บาท

จํานวน

19,000 บาท
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11. ตูเสื้อผา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเสื้อผา 3 บานพับ จํานวน 1 ตู
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 34 ลําดับที่ 17
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
1. เครื่องชั่งน้ําหนัก
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง
จํานวน 1 เครื่อง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 32 ลําดับที่ 9
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.5 GHz หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
4) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
5) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

2,900 บาท

20,000 บาท

16,000 บาท
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6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
7) มีแปนพิมพและเมาส
8) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 31 ลําดับที่ 6
2. เครื่องสํารองไฟฟา
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA
จํานวน 1 เครื่อง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 31 ลําดับที่ 8
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
1. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนบานนากวาง)
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานนากวาง ในการดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
- เปนไปตามหนังสือโรงเรียนบานนากวาง ที่ ศธ.04132.0608/86
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256-12564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 24 ลําดับที่ 1

จํานวน

5,900 บาท

รวม
รวม

472,000 บาท
472,000 บาท

จํานวน

296,000 บาท
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2. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนบานนาบง)
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานนาบง ในการดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
- เปนไปตามหนังสือโรงเรียนบานนาบง ที่ ศธ.04132.0618/104
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.256-12564) แกไข เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 25 ลําดับที่ 2

จํานวน

176,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง
เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,057,180
750,480
750,480
539,880

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

159,480 บาท

จํานวน

9,120 บาท
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งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียงโทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ,
คาติดตั้งไฟฟา,คาติดตั้งประปา,คาติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาดูแลรักษาไฟฟาสาธารณะ, คาทําประกันภัยรถยนต,
คาสํารวจและออกแบบ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงาน พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิก
สภา อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2559
2. คาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีน
- เพื่อใชจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาลงทะเบียนและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

รวม
รวม

221,000 บาท
140,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1
3. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
- เพื่อใชจายเปนคาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาฯ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
คาขึ้นทะเบียนสัตว คายาวัคซีนปองกันโรค คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 36 ลําดับที่ 1
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว กาวลวดเย็บกระดาษ ชอลค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัด กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

81,000 บาท
10,000 บาท
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เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่
พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือ
หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง
(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูปจําลอง
กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลีและ
ผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน
น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ
กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย หลอดเอกซเรย ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟง(Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟน
เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,Floppy Disk, Compact Disc,Digital Video Disc, Flash
Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่องสายเคเบิล แผนหรือจานบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน RAM คัตซีทฟดเตอร เมาส
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
(Card) เชน Ethernet Cart,Lan Card,Anti Virus Card,Sound Card)
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต
แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เปนตน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

61,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

41
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
1. เกาอี้สํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ราคาตัวละ 2,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 175 ลําดับที่ 30
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องสแกนเนอร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา 4,800 x 4,800 dpi
2) สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
3) มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 36 ลําดับที่ 22
2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้

รวม
รวม

85,700 บาท
85,700 บาท

จํานวน

2,500 บาท

จํานวน

3,200 บาท

จํานวน

21,000 บาท

42
(1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz
และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit)
ไมนอยกวา 8 แกน หรือ
(2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม
นอยกวา 3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา
2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
5) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 3 ชอง
8) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
9) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
Bluetooth
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 36 ลําดับที่ 21
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ครุภัณฑการเกษตร
1. เครื่องพนหมอกควัน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 176
ลําดับที่ 35
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
1. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 8 หมูบาน หมูบาน
ละ 20,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 109 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนา 40 ลําดับที่ 1

จํานวน

59,000

บาท

รวม
รวม
รวม

160,000 บาท
160,000 บาท
160,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 12 เดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตางๆ ดังนี้
- ผูอํานวยการกองชาง
เปนเงิน 409,320 บาท
- นายชางโยธา(ปง./ชง.)
เปนเงิน 285,840 บาท
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการ
กองชาง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 150,240 บาท
- พนักงานสูบน้ํา จํานวน 2 อัตรา จํานวน 261,360 บาท
- ผูชวยนายชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 138,000 บาท
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง
เรื่องกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการ พนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,854,100
1,338,000
1,338,000
695,160

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

549,600 บาท

จํานวน

51,240 บาท

รวม
รวม
จํานวน

481,200 บาท
71,200 บาท
42,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน,คาโฆษณาและเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ,คา
ติดตั้งไฟฟา,คาติดตั้งประปา,คาติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ คาดูแลรักษาไฟฟาสาธารณะ,คาทําประกันภัยรถยนต, คาสํารวจ
และออกแบบ คาจางคุมงานกอสราง ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเปนเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงาน พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิก
สภา อบต. เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2559

จํานวน

29,200 บาท

รวม

270,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว กาว ลวดเย็บกระดาษ ชอลค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผลหมึก น้ําหมึกปริ้นท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี
ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ
น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัด กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา
ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ แผงปด ประกาศ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟา
สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็ดขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา
สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย
สายอากาศ รีชีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับ
โทรศัพท จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟา เครื่องวัดประแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟฟา ฯลฯ

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

140,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปู
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน
แปรงทาสี ปูนขาว ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อยขวาน
กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน
โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีด)ี รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย
ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette,Floppy Disk, Compact Disc,Digital Video Disc,Flash
Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่องสายเคเบิล แผนหรือจานบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล
ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน RAM คัตซีทฟดเตอร เมาส
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
(Card) เชน Ethernet Cart,Lan Card,Anti Virus Card,Sound Card)
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต
แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เปนตน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
1. โตะทํางาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 62 ลําดับที่ 9
2. เกาอี้สํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 62 ลําดับที่ 10
ครุภัณฑสํารวจ
1.ไมสตาฟฟ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมสตาฟฟ จํานวน 1 อัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามราคาทองถิ่น เนื่องจากครุภัณฑนี้ ไมไดอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ป 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 61 ลําดับที่ 7

รวม
รวม

34,900 บาท
34,900 บาท

จํานวน

4,500 บาท

จํานวน

7,500 บาท

จํานวน

2,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1 เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copie,
Scanner และ FAX ภายในเครื่องดียวกัน
2) ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
3) มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 34 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา
1,200 x 2,400 dpi
8) มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยวา 1 ชอง
14) สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได
15) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
16) สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 173 ลําดับที่ 21

จํานวน

7,900 บาท
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2. เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม
นอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
4) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ ขนาด A4 ไมนอย
กวา 17 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
6) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
7) สามารถใชไดกับ A3 , A4 , Letter , Legal และ Custom
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 173 ลําดับที่ 21
3. เครื่องสํารองไฟ
- เพือ่ จายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA
จํานวน 1 เครื่อง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 62 ลําดับที่ 8

จํานวน

7,100 บาท

จํานวน

5,900 บาท
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งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
อาคารตาง ๆ
1. โครงการกอสรางเมรุเผาศพ บานดอนไฟ หมูที่ 7
- เพื่อจายตามโครงการกอสรางเมรุเผาศพ บานดอนไฟ หมูที่ 7
ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 9.00 เมตร ระบบเตาอบใชถาน จํานวน 1 หลัง หรือใหเปนไปตามที่
องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 59 ลําดับที่ 1
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการวางทอประปาเขาปาสุสาน บานใหม หมูที่ 1
- เพื่อจายตามโครงการวางทอประปาเขาปาสุสาน บานใหม หมูที่ 1
ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ทําการวางทอประปา
ขนาดทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ความยาว 520 ม. หรือใหเปนไป
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 7 ลําดับที่ 7
2. โครงการกอสรางหองน้ําปาสุสาน บานใหม หมูที่ 1
- เพื่อจายตามโครงการกอสรางหองน้ําปาสุสาน บานใหม หมูที่ 1
ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ทําการกอสรางหองน้ําปา
สุสาน ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 6.00 ม. หรือใหเปนไปตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลดอนไฟกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 38 ลําดับที่ 5

รวม
รวม
รวม

2,877,950 บาท
2,877,950 บาท
2,877,950 บาท

จํานวน

829,700 บาท

จํานวน

35,150 บาท

จํานวน

150,000 บาท
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3. โครงการกอสรางรางสงน้ําเหมืองหลวง บานนากวาง หมูที่ 2
- เพื่อจายตามโครงการกอสรางรางสงน้ําเหมืองหลวง บานนากวาง
หมูที่ 2 ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 1.50 ม.
ขอบหนา 0.125 ม. สูง 0.90 ม. ยาว 155 ม. หรือใหเปนไปตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลดอนไฟกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 10 ลําดับที่ 14
4. โครงการเสริมผิวถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต สายหนาประปา
หมูบาน บานทุงกวางทอง หมูที่ 3
- เพื่อจายตามโครงการเสริมผิวถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต
สายหนาประปาหมูบาน บานทุงกวางทอง หมูที่3 ตําบลดอนไฟ
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ขนาดผิวจราจรแอสฟสทคอนกรีต
กวาง 5.00 ม. หนา 0.04 ม. ยาว 200.00 ม.พื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,000 ตร.ม. หรือใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 12 ลําดับที่ 18
5. โครงการกอสรางฝายนาปงออม บานนาบง หมูที่ 4
- เพื่อจายตามโครงการกอสรางฝายนาปงออม บานนาบง หมูที่ 4
ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ขนาดกวาง 5.00 ม. สันฝาย
สูง 1.00 ม. หรือใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 14 ลําดับที่ 22

จํานวน

406,500 บาท

จํานวน

252,700 บาท

จํานวน

56,000 บาท
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6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแมปง บานเอียก หมูที่ 6
- เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแมปง
บานเอียก หมูที่ 6 ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,000.00 ตร.ม. หรือใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบล
ดอนไฟกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 22 ลําดับที่ 39
7.โครงการกอสรางประปาหอถังสูง พรอมวางทอในหมูบาน
บานใหมพัฒนา หมูที่ 8
- เพื่อจายตามโครงการกอสรางประปาหอถังสูง พรอมวางทอใน
หมูบาน บานใหมพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง ดังนี้
- ทําการกอสรางหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศกเมตร โดยมีความสูง
ของหอถังสูง 11.90 ม. กวาง 3.60 ม. ยาว 3.60 ม.
- ทําการขุดวางทอเมนตหลัก พีวีชี ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว จํานวน 260 ทอน หรือมีความยาวไมนอย
กวา 1,041.00 ม. หรือใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ
กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 27 ลําดับที่ 50

จํานวน

422,100 บาท

จํานวน

450,000 บาท

54
8. โครงการกอสรางดาดคอนกรีตเหมืองทุงแพะ บานนาฟาน หมูที่ 5
- เพื่อจายตามโครงการกอสรางดาดลําเหมืองทุงแพะ บานนาฟาน
หมูที่ 5 ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน 2 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 ขนาดปากกวาง 0.60 ม. ทองกวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม.
หนา 0.07 ม. ยาว 130 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดปากกวาง 0.60 ม. ทองกวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม.
หนา 0.07 ม. พรอมวางทอคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 ม.
จํานวน 6 ทอน ความยาวรวมทอ 222 ม. หรือใหเปนไปตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลดอนไฟกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 56 ลําดับที่ 10
9. โครงการกอสรางดาดลําเหมืองสงน้ํานาปงออม บานนาบง หมูที่ 4
- เพื่อจายตามโครงการกอสรางดาดลําเหมืองสงน้ํานาปงออม
บานนาบง หมูที่ 4 ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
จํานวน 2 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 ขนาดปากกวาง 1.00 ม. ทองกวาง 0.70 ม. ลึก 0.60 ม.
หนา 0.07 ม. ยาว 200 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดปากกวาง 0.60 ม. ทองกวาง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม.
หนา 0.07 ม. ยาว 130 ม.
หรือใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 13 ลําดับที่ 21
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งทําใหที่ดินสิ่งกอสรางมีมูลคา
เพิ่มขึ้น
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

จํานวน

100,300 บาท

จํานวน

125,500 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใชจายในการฝกอบรมอาชีพประชาชนตําบลดอนไฟ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพประชาชนตําบล
ดอนไฟ เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 126 ลําดับที่ 2
2.คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- เพื่อจายเปนคาใชตามกิจกรรมคาใชจายสําหรับสงเสริมบําบัดฟนฟู
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและสงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการ
บําบัด เชน คาลงทะเบียน,คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่ม, คาวัสดุ
อุปกรณ, คาปาย, คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 106 ลําดับที่ 4
3.คาใชจายตามโครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
คาปาย คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 110 ลําดับที่ 8

รวม
รวม
รวม

215,000 บาท
185,000 บาท
185,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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4.คาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลดอนไฟ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบล ดอนไฟ เชน คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 17 ลําดับที่ 2
5.คาใชจายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูสูงอายุตําบลดอนไฟ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูสูงอายุตําบลดอนไฟ เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คารถโดยสาร,
คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในกาฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 112 ลําดับที่ 16
6. คาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาตอบแทนวิทยากร คากรรมการ
ตัดสิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
1. โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของที่ทําการปกครอง
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนปกครองอําเภอแมทะตามโครงการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมสาธารณะของที่ทําการปกครองอําเภอ
แมทะ จังหวัดลําปาง ประจําป พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสืออําเภอแมทะ ที่ ลป 0618/ว031 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 27 ลําดับที่ 1

รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
รวม

120,000 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใชจายในการสงนักกีฬา หรือนักกีฑา เยาวชน และประชาชน เขา
รวมแขงขันกีฬาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับตางๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงนักกีฬา หรือนักกีฑา เยาวชน และ
ประชาชน เขารวมแขงขันกีฬาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับ
ตาง ๆ เชน คาพาหนะเดินทางสําหรับผูควบคุมและผูฝกสอน,นักกีฬาหรือ
นักกีฑา, คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น,นักกีฬา
หรือนักกีฑา พรอมรองเทา ถุงเทาและคาใชจายเบ็ดเตล็ด,คาตอบแทน
เจาหนาที่ควบคุมและผูฝกสอน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 17 ลําดับที่ 2
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2.คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดหรือกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธปรองดองสมานฉันทของตําบลดอนไฟ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดหรือ
กีฬาเชื่อมความสัมพันธปรองดอง สมานฉันทของตําบลดอนไฟ เชน
คาเตรียมสถานที่ คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม คาจางเหมาเครื่องเสียง คาปาย
คาจางกรรมการตัดสินกีฬา คาถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬา คาพลุ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 104 ลําดับที่ 14
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ของทางราชการ ทางศาสนาและ
ประเพณีทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท เชน
- งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิวาลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
- งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
- งานวันปยมหาราช
- งานวันเขาพรรษา
- งานรัฐพิธีตางๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใชจายเปนคาพวงมาลา,คาเทียนชัยถวายพระพร,คาพระบรมฉายา
ลักษณ,คาเทียนพรรษา,คาจางเหมาจัดสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

158,000
150,000
150,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น ประจําป พ.ศ.2562 เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาตอบแทนคณะกรรมการ
คาเงินรางวัล คาจางเหมาเครื่องเสียง คาจางเหมาจัดสถานที่ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําประป พ.ศ.2561 หนาที่ 7 ลําดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
1. โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดงานรัฐพิธีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอแมทะ
- เพื่ออุดหนุนปกครองอําเภอแมทะตามโครงการเสริมสรางการมีสวน
รวมในการจัดงานรัฐพิธีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอ
แมทะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสืออําเภอแมทะ ที่ ลป 0618/ว031
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 26 ลําดับที่ 1

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม

8,000 บาท
8,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

60
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. คาใชจายตามโครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน
- เพื่อใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ รักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน เชน คาปาย คาพันธุสัตวน้ํา
คาพันธุไมตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 15 ลําดับที่ 1
2. คาใชจายตามโครงการลําปางสะอาดลดการคัดแยกขยะตนทาง
เพื่อใชจายในโครงการลําปางสะอาดลดการคัดแยกขยะตนทาง
เชน คาปาย คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 89 ลําดับที่ 10
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบ
หรือผาพลาสติก หนากากปองกันแกสพิษ เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler)
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว
เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

รวม
รวม
รวม

250,000 บาท
250,000 บาท
200,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

50,000 บาท
50,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจางฯ
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนไฟในอัตราที่องคการบริหารสวนตําบล
ดอนไฟจะตองจายใหแกลูกจางในอัตรารอยละ 5 ของเงินคาจาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2558
- เปนไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลดอนไฟให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 124 ลําดับที่ 1
เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูพิการในพื้นที่ตําบลดอนไฟให
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 124 ลําดับที่ 2

รวม
รวม
รวม
จํานวน

14,472,790
14,472,790
14,472,790
76,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

10,246,800 บาท

จํานวน

3,072,000 บาท
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือผูปวนเอดสในพื้นที่ตําบลดอนไฟ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 124 ลําดับที่ 3
สํารองจาย
- เพื่อใชจายในกรณีเรงดวนและเกิดเหตุสาธารณภัย เพื่อปองกันและ
บรรเทาความเดือดรอน เหตุฉุกเฉินของราษฎรในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลดอนไฟที่ไดรับภัยพิบัติซึ่งเกิดจากสาธารณภัย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือ ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
รายจายตามขอผูกพัน
รายจายตามขอผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลดอนไฟ ตามหนังสือ
ดวนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/
ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 125 ลําดับที่ 5
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอนไฟ ตามหนังสือ
ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4259 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 125 ลําดับที่ 4
3. คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการจราจรของตํารวจในพื้นที่อําเภอแมทะ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

91,000 บาท

จํานวน

159,990 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น กรณีขาราชการสวนทองถิ่นครบกําหนดเกษียณอายุราชการ
โดยหักจากเงินรายไดสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชกรสวน
ทองถิ่นในอัตรารอยละหนึ่งไมรวมรายไดประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผู
อุทิศให หรือเงินอุดหนุน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนความชอบที่จายใหแกลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่พนหรือออกจากราชการ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556

จํานวน

267,000 บาท

