
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่
อําเภอ โนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 25,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,494,020 บาท
งบบุคลากร รวม 5,798,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
 อัตรา
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งแก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
 อัตรา
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
 อัตรา
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลผู้ดํารงตําแหน่ง  ดังนี
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล         จํานวน 1 อัตรา
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล               จํานวน 20 อัตรา
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,054,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,124,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิน จํานวน 7  อัตรา โดยจ่ายให้พนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหาร อบต.) จํานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป) จํานวน 1 อัตรา 
- นักจัดการงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นัก
บริหารระดับกลาง)  จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ทีมีสิทธิได้รับตามทีกฎหมาย
กําหนด ดังนี
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา ดังนี 
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน  1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งพนักงานขับรถ จํานวน  2 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งแม่บ้าน จํานวน  1 อัตรา 
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน  2   อัตรา 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง  จํานวน 6
 อัตรา ดังนี 
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งนักการภารโรง จํานวน  1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งพนักงานขับรถ จํานวน  2 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งแม่บ้าน จํานวน  1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน  2  อัตรา 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

งบดําเนินงาน รวม 1,666,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 296,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ผู้ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการแก่ผู้ทีมีสิทธิได้รับตามทีกฎหมาย
กําหนด
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ทีมีสิทธิได้รับตามที
กฎหมายกําหนด
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับตามทีกฎหมาย
กําหนด
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

ค่าใช้สอย รวม 695,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า (1) ค่าปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการ
ไฟฟ้า  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตัง
ประปา (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนํา
และอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา  (2) ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าติดตัง
โทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครือง โทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตังเครือง
รับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดินสาธารณะฯลฯ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) โดยแยกเป็น
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  โดยคํานึงถึงความจํา
เป็นและประหยัด  
-  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ “อบต.ดอนยาวใหญ่สัญจร” จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ อบต ดอนยาวใหญ่
สัญจร ประจําปีงบประมาณ 2561
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้บริหาร ผู้นําชุมชน พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร ต่าง ๆ ทีสามารถเบิกจ่าย
ได้ตามทีกฎหมายกําหนด
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาท้องและผู้บริหารท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้อง
ถิน ตามทีกฎหมายกําหนด รวมถึงประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถาน
ที ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ตาม
ความจําเป็น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มี
เกียรติ ชาวต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศ
ไทยคนละไม่เกิน 300 บาท  ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่ม
ดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ ครังละไม่เกิน 1,000 บาท  ค่าวงมาลา
สําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิน แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกียวกับอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน แก่สมาชิกสภา ผู้บริหาร ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าว
สารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากร ตัวแทนชุมชน ประชาชนใน
พืนทีตําบลดอนยาวใหญ่
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรงเอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับแสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) ฯลฯ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง ผงซักฟอก นํายาดับกลิน ถังนํา กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน นํากลัน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อต
 สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลือน สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ประแจต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจาระบี นํามันเครือง ฯลฯ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยายฯลฯ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้า
หมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง ฯลฯ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 405,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล กิจการ
ประปาทีองค์การบริหารส่วนตําบลดูแลรับผิดชอบ ไฟฟ้าสาธารณะทีเกิน
สิทธ์ ฯลฯ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย  ฯลฯ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ ต่างๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและหรือสิงก่อสร้างพัฒนาระบบ
ต่างๆฯลฯ 
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทีน่าเชือถือ ทําการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิน แผนการดําเนินงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิน แผนการดําเนินงาน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,686,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,317,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,317,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,155,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้อง
ถิน จํานวน 4  อัตรา โดยจ่ายให้พนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
 - ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) จํานวน 1 อัตรา
 - นักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน 1  อัตรา 
 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้   จํานวน 1  อัตรา
 - เจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน 1  อัตรา
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา 
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งคนงานทัวไป 
(กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้าง จํานวน 1
 อัตรา ตําแหน่งคนงานทัวไป
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 343,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราวฯลฯ 
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ผู้ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการแก่ผู้ทีมีสิทธิได้รับตามทีกฎหมาย
กําหนด
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ทีมีสิทธิได้รับตามที
กฎหมายกําหนด
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และ
เครือง โทรศัพท์ภายใน ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดทีดินสาธารณะ ฯลฯ
(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 67,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรงเอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับแสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) ฯลฯ 
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน นํากลัน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น๊อต
 สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลือน สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ประแจต่าง ๆ ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจาระบี นํามันเครือง ฯลฯ 
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยายฯลฯ
(กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 9/7/2561  10:31:05 หน้า : 8/25



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้า
หมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง ฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) 
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง โดย
มีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน 2560 ดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้า
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(กองคลัง)
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์หัวเข็ม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์หัวเข็มแคร่สัน (ราคาตามท้องตลาดทัว
ไป คุณลักษณะนอกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT) โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี 
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว ได้ไม่น้อยกว่า 300
 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบระเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต่อ
นิว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ อปพร. จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย
พลเรือน (อปพร.) ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 
โครงการตังจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 
โครงการตังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้งฝนทิงช่วง  ฟ้า
ผ่า ภัยอันเกิดจากภัยป่า ภัยจากโรคหรือจากการระบาดของแมลงหรือศัตรู
พืชทุกชนิด ตลอดจนภัยอืนๆ อันมีมาเป็นสาธารณะ ไม่ว่าจะเกิดจากภัย
ธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึน  ซึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,553,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,321,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,321,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 870,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานส่วนท้อง
ถิน จํานวน 3  อัตรา โดยจ่ายให้พนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
-  นักบริหารงานการศึกษา จํานวน    1    อัตรา
-  ครู ศพด.บ้านดอนยาว   จํานวน    1    อัตรา
-  ครู ศพด.บ้านป่าตะแบง จํานวน    1    อัตรา
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ทีมีสิทธิได้รับตามทีกฎหมาย
กําหนด ดังนี
- นักบริหารงานการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 361,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว
ไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี
  -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนยาว จํานวน  1    อัตรา
  -  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนยาว       จํานวน   1    อัตรา
  -  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าตะแบง           จํานวน   1    อัตรา
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง  จํานวน 3
 อัตรา ดังนี 
  -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนยาว  จํานวน  1    อัตรา
  -  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนยาว             จํานวน   1    อัตรา
  -  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าตะแบง           จํานวน   1    อัตรา
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์, เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้างค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของข้าราชการ พนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนยาวใหญ่
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของครูผู้ดูแล
เด็ก, ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ทีเป็นกรรมสิทธิหรืออยู่ใน
ความครอบครอง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ดอนยาว
ใหญ่ หรือทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. เช่น เครืองคอมฯ  โน้ตบุ๊ค  ปรินเตอร์ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรงเอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับแสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) ฯลฯ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง ผงซักฟอก นํายาดับกลิน ถังนํา กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้า
หมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง ฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือชันวางวารสาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางวารสาร 1 อัน ๆละ 5,000  บาท  ลักษณะดังนี
- เหล็กหนา 0.6 mm. ชันวางหนังสือ 5 ชัน  (ต่อปิดหัวท้าย) ขนาดไม่
น้อยกว่า  60 cm*39cm* 165 cm พ่นเคลือบสีอย่างดี ขาตังพืนมีปุ่ม
ปรับระดับ แนบสนิททุกพืนผิว สามารถรับนําหนักได้ 20 กก. /ชัน 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าจัดซือตู้เหล็ก บานเลือน 2 บาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก บานเลือน 2 บาน จํานวน  2 ตู้ๆ ละ 5,000
  บาท  ลักษณะดังนี
-  ตู้เหล็ก บานเลือน 2 บาน ชันวางเอกสาร 3 ชัน  พ่นเคลือบสีอย่างดี 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าจัดซือทีแขวนหนังสือพิมพ์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีแขวนหนังสือพิมพ์ (ไม้) สําหรับบริการ
ประชาชน จํานวน 1 อัน ๆละ 3,000 บาท คุณลักษณะดังนี
-  ลักษณะเป็นไม้แขวนหนังสือพิมพ์ได้อย่างน้อย 5 ฉบับ มีขนาดไม่น้อย
กว่า 50cm*80cm*150cm.
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าจัดซือบอร์ดจัดนิทรรศการ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ดนิทรรศการไม้ 4 พับ สีเนือไม้เคลือบ
แข็ง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  150 m. จํานวน  1  อันๆละ 4,000
 บาท  สําหรับใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และงานกองการ
ศึกษาฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองขยายเสียงแบบพกพา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงแบบพกพา จํานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 10,000  บาท (ราคาตามท้องตลาดทัวไป) โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เครืองขยายเสียงแบบพกพา หรือเครืองขยายเสียงแบบหิว ประกอบด้วย
- เครืองขยายเสียงเคลือนที 120 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย  2 ตัว 
- สามารถเปลียนช่องความถีได้ 
- มีช่อง USB  มีช่อง SD-Card 
- ทีรองรับเล่นไฟล์  MP3 ในตัว
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,850,755 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,270,255 บาท
ค่าใช้สอย รวม 382,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561
 ของเด็กและเยาวชนในตําบลดอนยาวใหญ่
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 362,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- ค่าใช้จ่ายเพือจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  269,000  บาท  ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2
  ศูนย์  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าตะแบง  จํานวน  55  คน  อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน  245 วัน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน  93,500 บาท เพือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ
การศึกษา (รายหัว) สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ จํานวน 55
 คนๆละ 1,700  บาท (รายละเอียด ตามมาตรฐานสือการเรียนการ
สอน 2551)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 887,755 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 887,755 บาท
เพือจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 4 โรงเรียนและเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ในเขตการรับผิดชอบ แยกเป็น  
-  โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน  จํานวน  775,500  บาท  ประกอบ
ด้วยโรงเรียนบ้านดอนยาว, โรงเรียนบ้านป่าตะแบง, โรงเรียนบ้านโกรก
สําโรง และโรงเรียนบ้านนาดี  จํานวน  380 คน อัตราคนละ 7.85
 บาท/วัน จํานวน  260 วัน
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ จํานวน 112,255 บาท ประกอบด้วย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ตะแบง จํานวน 55 คน  อัตราคนละ 7.85 บาท/วัน จํานวน  260 วัน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 60,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,500 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตัง จํานวน 60,500 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นพัฒนาการสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
 ศูนย์  จํานวน  3  รายการ ดังนี
-  เคลืองเล่นอุโมงค์หนอนน้อยพลาสติก หรือลักษณะคล้ายกัน พร้อมติด
ตัง จํานวน 7,500  บาท  จํานวน 1 ชุด  สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าตะแบง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาว
ใหญ่  คุณลักษณะ พลาสติกอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า 98*198*104cm.
-  เครืองเล่นจระเข้โยกสปริงคู่ พลาสติก หรือมีลักษณะคล้ายกัน พร้อมติด
ตัง จํานวน 23,000 บาท จํานวน 1 ชุด สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนยาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาว
ใหญ่ คุณลักษณะ พลาสติกอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า45*148*70cm.
-  ชันวางรองเท้าพลาสติก (12 ช่อง)หรือมากกว่า  จํานวน  30,000
  บาท เพือเป็นค่าจัดซือชันวางรองเท้า จํานวน 6 ตัวๆละ 5,000
  บาท  สําหรับวางรองเท้าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 ศูนย์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่  คุณลักษณะ พลาสติกอย่าง
ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 120*25*40cm.
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,520,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,520,000 บาท
เพือจัดทําโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับชัน อนุบาล – 
ประถมศึกษาปีที 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน
ดอนยาว, โรงเรียนบ้านโกรกสําโรง, โรงเรียนบ้านป่าตะแบง และโรงเรียน
บ้านนาดี  จํานวน 380 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ และ
วารสาร ต่างๆ (อาชีพ, เกษตร, ประมง ,สุขภาพ ฯลฯ) เพือบริการ
ประชาชนทีมาติดต่อราชการของตําบลดอนยาวใหญ่
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
พืนที 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
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โครงการเยาวชนห่างไกลเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเยาวชนห่างไกลเอดส์ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
โครงการรณรงค์/ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกําเนิด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์/ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและการคุมกําเนิดในพืนที 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อต่าง ๆ ในพืนที จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อใน
พืนที เช่น ไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ โรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง (โรคเมอร์ส) ฯลฯ ในพืนที 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ใน
เขตตําบลดอนยาวใหญ่
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,511,585 บาท
งบบุคลากร รวม 1,135,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,135,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 596,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังนี
-  ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จํานวน     1     อัตรา 
-  นายช่างโยธา              จํานวน     1     อัตรา 
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ทีมีสิทธิได้รับตามทีกฎหมาย
กําหนด ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา 
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 436,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน พนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา ซึงดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังนี
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งพนักงานผลิตนําประปา จํานวน 1 อัตรา   
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน    1    อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน1อัตรา
(กองช่าง) 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 4 อัตรา โดย
จ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง พนักงานผลิตนําประปา จํานวน 1  อัตรา   
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน    1    อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน1อัตรา 
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 776,105 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราวฯลฯ
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ทีมีสิทธิได้รับตามที
กฎหมายกําหนด
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับตามทีกฎหมาย
กําหนด
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 262,105 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 182,105 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า (1) ค่าปักเสาพาด
สาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการ
ไฟฟ้า  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตัง
ประปา (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนํา
และอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา  (2) ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าติดตัง
โทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครือง โทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตังเครือง
รับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดินสาธารณะ ฯลฯ
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรงเอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับแสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) ฯลฯ 
(กองช่าง)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฟิวล์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลัก เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขา
หลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ฯลฯ
(กองช่าง)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล๊
อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้า
หมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุทีถูกกําหนดไว้
ในประเภทต่าง ๆ เช่น มิเตอร์นํา ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส สารส้ม คลอรีน กรวดกรอง ทรายกรอง ฯลฯ 
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ
(กองช่าง)  

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ทีเป็นกรรมสิทธิหรืออยู่ใน
ความครอบครองของ อบต. ทีชํารุดเสียหาย เป็นหลุม/บ่อ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
(กองช่าง)  
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารหรือส่วนประกอบของอาคาร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารหรือส่วนประกอบของ
อาคาร ทีเป็นกรรมสิทธิหรืออยู่ในความครอบครองของ อบต. ทีชํารุดเสีย
หายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารหอ
ประชุม, อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, อาคารระบบประปา ฯลฯ  
(กองช่าง)  

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,284,900 บาท
งบลงทุน รวม 1,284,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,284,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก) หมู่ที 6

จํานวน 119,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ช่วงบ้านนางสมหมาย ปริมาณงานรวม ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (รือถนนเดิม
ออก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร เพือทําการปรับระดับถนน
ให้เสมอกัน) รายละเอียดอืน ๆ ตามแบบแปลนที อบต.ดอนยาว
ใหญ่ กําหนด
(กองช่าง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 จํานวน 144,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากทางหลวง
ชนบท ถึง ถนนมิตรภาพ ปริมาณงานรวม ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร รายละเอียดอืน ๆ ตามแบบแปลน
ที อบต.ดอนยาวใหญ่ กําหนด 
(กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 จํานวน 119,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากศาลปู่ตา-บ้าน
นายแดง ปริมาณงานรวม ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 90.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 225
 ตารางเมตร รายละเอียดอืน ๆ ตามแบบแปลนที อบต.ดอนยาว
ใหญ่ กําหนด
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 จํานวน 150,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโป่ง ปริมาณงาน
รวม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ราย
ละเอียดอืน ๆ ตามแบบแปลนที อบต.ดอนยาวใหญ่ กําหนด
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 จํานวน 98,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนเพชรดํา
รงค์ ปริมาณงานรวม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 188
 ตารางเมตร รายละเอียดอืน ๆ ตามแบบแปลนที อบต.ดอนยาว
ใหญ่ กําหนด
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 จํานวน 114,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต.ดอนยาว
ใหญ่ – ศาลปู่ตา ปริมาณงานรวม ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร รายละเอียดอืน ๆ ตามแบบแปลน
ที อบต.ดอนยาวใหญ่ กําหนด
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ช่วงสีแยกบ้านนาง
สมหมาย ปริมาณงานรวม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 196
 ตารางเมตร (ช่วงที 1 ยาว 18.00 เมตร ช่วงที 2 ยาว 39.00 เมตร ราย
ละเอียดอืน ๆ ตามแบบแปลนที อบต.ดอนยาวใหญ่ กําหนด
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 จํานวน 104,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยป่าอุดม ปริมาณ
งานรวม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ราย
ละเอียดอืน ๆ ตามแบบแปลนที อบต.ดอนยาวใหญ่ กําหนด
(กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 จํานวน 77,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากนานางสี-บ้าน
นางฝ้าย ปริมาณงานรวม ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 58.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 145
 ตารางเมตร รายละเอียดอืน ๆ ตามแบบแปลนที อบต.ดอนยาว
ใหญ่ กําหนด
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก หมู่ที 5 จํานวน 103,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก สาย จากห้วยหินเงิม–คลอง
ต่องแต่ง ปริมาณงานรวม เสริมคันดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00
 เมตร หนาเฉลีย 0.30 เมตร ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร รายละเอียดอืน ๆ ตาม
แบบแปลนที อบต.ดอนยาวใหญ่ กําหนด
(กองช่าง)

ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก หมู่ที 7 จํานวน 151,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก สาย จากหมู่บ้าน–ห้วยท่า
แร่ ปริมาณงานรวม เสริมคันดิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335.00
 เมตร หนาเฉลีย 0.30 เมตร ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร รายละเอียดอืน ๆ ตาม
แบบแปลนที อบต.ดอนยาวใหญ่ กําหนด
(กองช่าง)

งานสวนสาธารณะ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลดนยาวใหญ่ จํานวน 2 ศูนย์ ให้มีความร่มรืน น่า
อยู่ น่าเรียนยิงขึน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ จํานวน 2 ศูนย์  ให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้ดี น่าอยู่  น่าเรียนยิงขึน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ สิง
ปฏิกูล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
โครงการอบรมให้ความรู้การรักษาสิงแวดล้อมชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอบรมให้
ความรู้การรักษาสิงแวดล้อมชุมชน แก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประดิษฐ์ของชําร่วย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการการประดิษฐ์ของชําร่วย
(สํานักปลัดองค์บริหารส่วนตําบล) 
โครงการผลิตสินค้าทีทําจากพืชสมุนไพร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการการผลิตสินค้าทีทําจากพืช
สมุนไพร
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
โครงการรณรงค์/ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์/ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพืนที
(สํานักปลัดองค์การบริหารสวนตําบล) 
โครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์เศรษฐกิจ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการเลียงสัตว์
เศรษฐกิจ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารสวนตําบล)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
(สํานักปลัดองค์การบริหารสวนตําบล)
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โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูป
อาหาร
(สํานักปลัดองค์บริหารส่วนตําบล)
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลียงสัตว์ปีก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพการเลียงสัตว์ปีก 
(สํานักปลัดองค์การบริหารสวนตําบล)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ดอนยาวใหญ่ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ดอนยาวใหญ่  ประจําปี
งบประมาณ 2561  ในการส่งเสริมการออกกําลังกายของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป  เพือสร้างความรู้รัก สามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน       
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการชมรมคนรักกีฬาตําบลดอนยาวใหญ่ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชมรมคนรักกีฬาตําบลดอนยาว
ใหญ่  ประจําปีงบประมาณ 2561  ในการส่งเสริมการออกกําลังกายของ
สมาชิกในชมรมฯ  เพือสร้างความรู้รัก สามัคคีของประชาชนในชุมชน    
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
โครงการส่งเสริมนักกีฬาแข่งขันระดับอําเภอ/จังหวัด/ประเทศ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับ
ต่างๆ อําเภอ/จังหวัด/ประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน ใน
หมู่บ้านและใช้สําหรับการแข่งขันกีฬา อบต.ดอนยาวใหญ่ ในการส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบังไฟ ปีงบ
ประมาณ 2561 เพือให้สังคมเห็นความสําคัญและรับรู้เนือหาสาระทีแท้
จริง ของประเพณี วัฒนธรรม ซึงเป็นประเพณีของไทย ทีมีมีแต่สมัย
โบราณ  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบ
ประมาณ 2561  เพือให้สังคมเห็นความสําคัญและรับรู้เนือหาสาระทีแท้
จริงของประเพณี วัฒนธรรม ซึงเป็นประเพณีของไทย ทีมีมาแต่สมัย
โบราณ   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและของดีอําเภอโนนแดง (บวง
สรวงย่าโม)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบวงสรวงย่าโมและของดี
อําเภอโนนแดง ประจําปีงบประมาณ 2561 เช่น การฝึกซ้อมรําบวง
สรวง,การจัดซุ้มของดี ภูมิปัญญาท้องถิน สินค้าโอท๊อป  เป็นต้น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
และพนักงานจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าค่าใช้จ่ายตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนยาวใหญ่
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการรณรงค์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันออกพรรษา (ตัก
บาตรโทโวโรหณะ)

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนาวันออกรรษา(ตักบาตรโทโวโรหณะ)  ค่าจัดซือ/จ้างทําป้าย
รณรงค์  จ้างเหมาขบวนแห่งานต่างๆ  ทําบุญตักบาตร  ถือศีลฟังธรรมฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุ ตําบลดอนยาวใหญ่
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ
เยาวชน  ตําบลดอนยาวใหญ่
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนาวันมาฆบูชา  ค่าจัดซือธงเสมาธรรมจักร ประดับในส่วน
ราชการ  ป้ายรณรงค์  จ้างเหมาขบวนแห่งานต่างๆ  ทําบุญตักบาตร ถือศีล
ฟังธรรมฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา(วันวิสาขบูชา) จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนาวิสาขบูชา  ค่าจัดซือธงเสมาธรรมจักร ประดับในส่วน
ราชการ  ป้ายรณรงค์  จ้างเหมาขบวนแห่งานต่างๆ  ทําบุญตักบาตร ถือศีล
ฟังธรรมฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา และแห่
เทียนพรรษา ประจําปีงบประมาณ 2561 เพือให้สังคมเห็นความสําคัญ
และรับรู้เนือหาสาระทีแท้จริง ของประเพณี วัฒนธรรม ทีสืบทอดตังแต่
สมัยโบราณ   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 48,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน ผานไถ
กระทะ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและ
สัตว์ ฯลฯ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองตัดวัชพืช จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า สะพายบ่า จํานวน 2 เครือง ๆ
ละ 4,000 บาท (ราคาตามท้องตลาดทัวไป) คุณลักษณะอย่าง
น้อย ประกอบด้วย ระบบสตาร์ทเชือกดึงสตาร์ทความจุถังนํามัน 1 ลิตรคัน
เร่ง แบบไกปืนนําหนัก 4.8 กิโลกรัมเครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 2HP 
ปริมาตรกระบอกสูบ 40.2 cc
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ รักษ์นํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการรักษ์นํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร เช่น จัดซือ เมล็ดพันธุ์ กล้าไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าแรงงาน
ราษฎร วัสดุ อุปกรณ์ ทีเกียวกับการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,896,200 บาท
งบกลาง รวม 5,896,200 บาท
งบกลาง รวม 5,896,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 84,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนยาวใหญ่ 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,162,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 521 คน แยกเป็น
- คนละ 600 บาท/เดือน  จํานวน  281  คน  เป็นเงิน  2,023,200 บาท
- คนละ 700 บาท/เดือน  จํานวน  159  คน  เป็นเงิน  1,335,600 บาท
- คนละ 800 บาท/เดือน  จํานวน  70  คน  เป็นเงิน  672,000 บาท
- คนละ 1,000 บาท/เดือน  จํานวน  11 คน  เป็นเงิน  132,000 บาท
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 960,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ ในพืนทีตําบลดอนยาว
ใหญ่ คนละ 800 บาท/เดือน จํานวน 100 คน  
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพืนทีตําบลดอนยาวใหญ่ คน
ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 9 คน   
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
รายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน (สปสช
.) จํานวน 100,000 บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน (องค์การ
บริหารส่วนตําบลกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินทีได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2500 
(สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)
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