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ข้อบัญญัติข้อบัญญัติ  
   

เร่ืองเร่ือง  

งบประมางบประมาณรายจ่ายประจําปีณรายจ่ายประจําปี  

งบประมาณ พ.ศ.งบประมาณ พ.ศ.  22556600  
 
 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

อําเภอด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด    

จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา  
 



องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด
เขต/อําเภอ ดานขุนทด    จงัหวดันครราชสีมา

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

49  หมู  4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ดานขุนทด
  เขต/อําเภอ ดานขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  30210

พ้ืนที่ 63.31 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทัง้หมด 9,088 คน
ชาย 4,413 คน
หญงิ 4,675 คน

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560



สวนที ่1

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด
อําเภอดานขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา



จาํนวน 851,156.22
จาํนวน 104,468.10
จาํนวน 420,874.96
จาํนวน 0.00
จาํนวน 12,700.00
จาํนวน 0.00
จาํนวน 16,360,634.35
จาํนวน 9,407,857

จาํนวน 9,922,370.00
จาํนวน   9,639,861.00
จาํนวน 3,252,057.40
จาํนวน   3,912,750.00
จาํนวน 0.00
จาํนวน 976,500

(6) รายจายทีจ่ายจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน    -   บาท

งบรายจายอืน่   บาท
งบเงนิอดุหนุน   บาท

(4) รายจายทีจ่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบวุตัถปุระสงค จาํนวน 10,173,692.00  บาท
(5) รายจายทีจ่ายจากเงนิสะสม จาํนวน 1,013,500.00 บาท

งบบคุลากร   บาท
งบดาํเนินงาน   บาท
งบลงทุน   บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป   บาท
(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบวุตัถปุระสงค จาํนวน 12,826,250.00 บาท
(3) รายจายจรงิ จาํนวน 27,703,538.40 บาท ประกอบดวย

งบกลาง   บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   บาท
หมวดรายไดจากทุน   บาท
หมวดภาษีจดัสรร   บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต   บาท
หมวดรายไดจากทรพัยสนิ   บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   บาท

1.1.4 รายการกนัเงนิไวแบบกอหน้ีผูกพนัและยงัไมไดเบกิจาย จาํนวน  0  โครงการ รวม   0.00  บาท
1.1.5 รายการทีไ่ดกนัเงนิไวโดยยงัไมไดกอหน้ีผูกพนั จาํนวน  0  โครงการ รวม   0.00  บาท

1.2 เงนิกูคงคาง จาํนวน  0.00  บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วนัที ่30 มถุินายน  พ.ศ.2559
(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 27,157,690.63 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร   บาท

1. สถานะการคลงั
1.1 งบประมาณรายจายท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วนัที ่30 มถินุายน พ.ศ.2559 องคกรปกครองสวนทองถิน่มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี
1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จาํนวน 46,563,244.12 บาท
1.1.2 เงนิสะสม จาํนวน 19,980,749.10 บาท
1.1.3 ทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน 13,250,618.48 บาท

คาํแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด จะไดเสนอรางขอบญัญตั ิงบประมาณรายจายประจาํปีตอสภา
องคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทดอกีคร ัง้หนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทดจงึขอช้ีแจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงัตอไปน้ี



สวนที ่2
ขอบญัญตัิ

เรือ่ง
งบประมาณรายจาย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ

องคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด
อําเภอดานขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา





บนัทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางขอบญัญตั ิ งบประมาณรายจาย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด
อาํเภอดานขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา

ดาน ยอดรวม
ดานบริหารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 12,347,400
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 4,115,000

ดานบริการชุมชนและสงัคม
แผนงานการศึกษา 6,108,655
แผนงานสาธารณสุข 2,728,740
แผนงานสงัคมสงเคราะห 1,566,360
แผนงานเคหะและชุมชน 5,008,200
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 380,000
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 599,550

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 310,960

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,835,135

งบประมาณรายจายท ัง้สิ้น 48,000,000





แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานงบ งานบริหารท ั่วไป งานบริหารงานคลงั รวม

งบบุคลากร 6,888,960 1,886,840 8,775,800
    เงินเดือน (ฝ ายการเมือง) 3,694,320 0 3,694,320
    เงินเดือน (ฝ ายประจํา) 3,194,640 1,886,840 5,081,480
งบดําเนินงาน 2,465,000 1,019,500 3,484,500
    คาตอบแทน 580,000 312,500 892,500
    คาใชสอย 1,560,000 140,000 1,700,000
    คาวสัดุ 325,000 190,000 515,000
    คาสาธารณูปโภค 0 377,000 377,000
งบลงทุน 49,000 18,100 67,100
    คาครุภณัฑ 49,000 18,100 67,100
งบรายจายอื่น 20,000 0 20,000
    รายจายอืน่ 20,000 0 20,000
                                             รวม 9,422,960 2,924,440 12,347,400
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน
งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม

งบดําเนินงาน 250,000 265,000 515,000
    คาใชสอย 250,000 50,000 300,000
    คาวสัดุ 0 215,000 215,000
งบลงทุน 0 3,600,000 3,600,000
    คาครุภณัฑ 0 3,600,000 3,600,000
                                             รวม 250,000 3,865,000 4,115,000

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด

อาํเภอดานขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา



แผนงานการศึกษา
งานงบ งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,850,886 0 1,850,886
    เงินเดือน (ฝ ายประจํา) 1,850,886 0 1,850,886
งบดําเนินงาน 508,100 1,829,669 2,337,769
    คาตอบแทน 207,100 0 207,100
    คาใชสอย 261,000 821,600 1,082,600
    คาวสัดุ 40,000 1,008,069 1,048,069
งบลงทุน 12,000 200,000 212,000
    คาครุภณัฑ 12,000 0 12,000
    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 0 200,000 200,000
งบเงินอุดหนุน 0 1,708,000 1,708,000
    เงินอุดหนุน 0 1,708,000 1,708,000
                                             รวม 2,370,986 3,737,669 6,108,655
แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข งานโรงพยาบาล รวม
งบบุคลากร 845,760 0 845,760
    เงินเดือน (ฝ ายประจํา) 845,760 0 845,760
งบดําเนินงาน 1,532,980 150,000 1,682,980
    คาตอบแทน 132,980 0 132,980
    คาใชสอย 1,295,000 0 1,295,000
    คาวสัดุ 105,000 150,000 255,000
งบลงทุน 200,000 0 200,000
    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 200,000 0 200,000
                                             รวม 2,578,740 150,000 2,728,740



แผนงานสงัคมสงเคราะห
งานงบ งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัสงัคมสงเคราะห งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห รวม

งบบุคลากร 746,640 0 746,640
    เงินเดือน (ฝ ายประจํา) 746,640 0 746,640
งบดําเนินงาน 269,720 400,000 669,720
    คาตอบแทน 119,720 0 119,720
    คาใชสอย 150,000 400,000 550,000
งบลงทุน 0 150,000 150,000
    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 0 150,000 150,000
                                             รวม 1,016,360 550,000 1,566,360
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน งานไฟฟ าถนน รวม
งบบุคลากร 1,482,900 0 1,482,900
    เงินเดือน (ฝ ายประจํา) 1,482,900 0 1,482,900
งบดําเนินงาน 494,700 50,000 544,700
    คาตอบแทน 154,700 0 154,700
    คาใชสอย 90,000 50,000 140,000
    คาวสัดุ 250,000 0 250,000
งบลงทุน 30,600 2,550,000 2,580,600
    คาครุภณัฑ 30,600 0 30,600
    คาทีด่ินและสิง่กอสราง 0 2,550,000 2,550,000
งบเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000
    เงินอุดหนุน 0 400,000 400,000
                                             รวม 2,008,200 3,000,000 5,008,200
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานงบ งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม
งบดําเนินงาน 380,000 380,000
    คาใชสอย 380,000 380,000
                                             รวม 380,000 380,000



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานงบ งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 40,000 160,000 200,000
    คาใชสอย 40,000 160,000 200,000
งบลงทุน 300,000 99,550 399,550
    คาครุภณัฑ 300,000 99,550 399,550
                                             รวม 340,000 259,550 599,550
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไม รวม
งบบุคลากร 150,360 0 150,360
    เงินเดือน (ฝ ายประจํา) 150,360 0 150,360
งบดําเนินงาน 130,600 30,000 160,600
    คาตอบแทน 10,600 0 10,600
    คาใชสอย 100,000 30,000 130,000
    คาวสัดุ 20,000 0 20,000
                                             รวม 280,960 30,000 310,960
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม
งบกลาง 14,835,135 14,835,135
    งบกลาง 14,835,135 14,835,135
                                             รวม 14,835,135 14,835,135



ยอดรวม

12,347,400
4,115,000
6,108,655
2,728,740
1,566,360
5,008,200

380,000
599,550
310,960

14,835,135
48,000,000

ยอดรวม
0

(รอยโท วสนัต  สุขสมบูรณ)
ตําแหนง นายอาํเภอดานขุนทด

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

อนุมตัิ

(นายวาเรนทร  ประภาสุชาติ)
ตําแหนง นายกองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด

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

ประกาศ ณ วนัที ่............8  กนัยายน  2559..........................................................

ขอ 7. ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทดมีหนาทีร่กัษาการใหเป็นไปตามบญัญตัิน้ี

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี
งบ

รวมรายจาย
ขอ 6. ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทดปฏิบตัิการเบิกจายเงินงบประมาณทีไ่ดรบัอนุมตัิใหเป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบรหิารสวนตําบล

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจายทัง้สิ้น

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสงัคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ดานบริการชุมชนและสงัคม
แผนงานการศึกษา

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 48,000,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายท ั่วไป จายจากรายไดจดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป เป็นจาํนวน
รวมท ัง้สิน้ 48,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดงัน้ี

แผนงาน

พระราชบญัญตัิสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิม่เติม(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จงึตรา
ขอบญัญตัิขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด และโดยอนุมตัิของนายอาํเภอดานขุนทดขอ 1. ขอบญัญตัิ น้ีเรียกวา ขอบญัญตัิงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอ 2. ขอบญัญตัิ น้ีใหใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นตนไป

ขอบญัญติั
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด
อําเภอดานขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา

โดยทีเ่ป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัิ



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ณ วนัทํา
งบประมาณ ปี 2558

510,939.86            497,327.11            550420.25              500,000 %
47,677.30              73,761.42               40970.26                60,000 %

87,925                   127,360                  147017              120,000 %

            646,542.16             698,448.53           738,407.51             680,000

0.00 0.00                      3,298 0 %
0.00 0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 0 %

10,361                   5,574.00                                      3,919 10,000 %
0.00                47,840.00                    36,760 40,000 %
0.00 0.00                      8,000 12,000 %
440                         150.00                                            350 1,000 %
 0.00 0.00 0 0 %
 0.00 0.00 0 0 %
 0.00 0.00 0 1,000 %

332,230                 34,680.00                                  17,600 5,000 %
 0.00 0.00 0 0 %
 0.00 0.00 0 0 %

26,450                   15,750.00                                  19,700 20,000 %
4,252                      4,410.00                                      1,920 5,000 %
3,340                      3,620.00                 20 3,000 %

                 377,073             112,024.00                   91,567 97,000

รายรบัจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ปี 2559

รายงานประมาณการรายรบั
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด
อาํเภอ ดานขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 0.00 500,000
     ภาษีบาํรุงทองที่ 16.67 70,000
     ภาษีป าย 0.00 120,000

รวมหมวดภาษีอากร 690,000
หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 0.00 0
     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 0
     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัระเบยีบจอดยานยนต 0.00 0
     คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร -40.00 6,000
     คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 0.00 40,000
     คาธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิลู -16.67 10,000
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผนประกาศหรือแผนปลวิเพือ่การ
โฆษณา 0.00 1,000
     คาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย 100.00 1,000
     คาธรรมเนียมกาํจดัขยะมลูฝอย 0.00 0
     คาปรบัผูกระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,000
     คาปรบัการผดิสญัญา 500.00 30,000
     คาปรบัอืน่ ๆ 0.00 0
     คาใบอนุญาตรบัทาํการกาํจดัสิง่ปฏกิลูหรือมลูฝอย 0.00 0
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสขุภาพ 0.00 20,000
     คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 0.00 5,000
     คาใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 3,000

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 117,000

     คาอากรการฆาสตัว  



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ณ วนัทํา
งบประมาณ ปี 2558

400,068.21                         452,118.79            485,716.25 400,000 %
            400,068.21             452,118.79           485,716.25 400,000

                  149,500                35,500.00            120,100.00 100,000 %
 0.00 0.00                            -   0 %

                  314,690                10,225.00                 4,890.00 4,000 %
                 464,190               45,725.00           124,990.00 104,000

5,631,613.95                 11,101,257.41         7,319,170.31 8,297,000 %
4,052,196.48                   4,286,723.73         3,150,965.17 4,000,000 %
201,491.76                         255,060.30            197,924.92 170,000 %

1,641,913.54                   1,797,663.23         1,603,017.59 1,600,000 %
3,593,977.99                   2,448,049.50         2,603,175.00 3,000,000 %

69,384.74              240                 1,460.00 1,000 %
147,837.08             - 0 1,000 %
3,331,036                             96,005.12               60,355.90 50,000 %

22.37                                   141,341.27               83,295.60 100,000 %
280                                   2,019,545.00         2,167,084.00 2,000,000 %

       18,669,753.91        22,145,885.56      17,186,448.49 19,219,000

11,238,183                         12,520,547       11,767,204.00 11,300,000 %
0.00 0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0.00 0 %

            11,238,183        12,520,547.00      11,767,204.00 11,300,000
       31,795,810.28        35,974,748.88      30,394,333.25 31,800,000

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ
ยอดตาง (%) ปี 2559

     ดอกเบีย้ 22.75 491,000
รวมหมวดรายไดจากทรพัยสนิ 491,000

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน -50.00 50,000
     คารบัรองสาํเนาและถายเอกสาร 0.00 0
     รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 4,000

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 54,000
หมวดภาษีจดัสรร
     ภาษีมลูคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 37.40 11,400,000
     ภาษีมลูคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ 7.50 4,300,000
     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 76.47 300,000
     ภาษีสรุา 12.50 1,800,000
     ภาษีสรรพสามติ -16.67 2,500,000
     ภาษีการพนนั 0.00 1,000
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป าไม 100.00 2,000
     คาภาคหลวงแร 100.00 100,000
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 45.00 145,000     คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 5.00 2,100,000

รวมหมวดภาษีจดัสรร 22,648,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิ
ถายโอนเลือกทาํ 6.19 12,000,000
     เงนิอดุหนุนท ั่วไประบวุตัถปุระสงค เพือ่พฒันาประเทศ 0.00 0
     เงนิอดุหนุนท ั่วไประบวุตัถปุระสงค 0.00 0

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,000,000
รวมทุกหมวด 36,000,000

รายรบัจริง ประมาณการ



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560

471,685.00            514,080.00            385,560.00            514,080.00            0% 514,080.00            
38,741.00              42120 31,590.00               42,120.00              0% 42,120.00              
38,741.00              42,120.00               31,590.00               42,120.00              0% 42,120.00              
75,120.00              86,400.00               64,800.00               86,400.00              0% 86,400.00              

2,990,650.00        3,096,000.00         2,307,621.00         3,096,000.00         -2.8% 3,009,600.00         
3,614,937.00       3,780,720.00        2,821,161.00        3,780,720.00         3,694,320.00        

 
1,768,458.00        1,969,078.00         1,500,981.00         2,112,200.00         6.3% 2,245,800.00         

72,175.00              67,200.00               58,800.00               67,200.00              25.0% 84,000.00              
176,400.00            109,200.00            90,300.00               109,200.00            15% 126,000.00            
224,460.00            145,416.00            105,780.00            135,500.00            7.1% 145,080.00            
36,000.00              24,000.00               17,655.00               24,000.00              0% 24,000.00              
238,130.00            419,400.00            400,400.00            561,000.00            -4.9% 533,760.00            
117,379.00            26,000.00               27,000.00               -                         100% 36,000.00              

2,633,002.00       2,760,294.00        2,200,916.00        3,009,100.00        3,194,640.00        
6,247,939.00       6,541,014.00        5,022,077.00        6,789,820.00        6,888,960.00        

707,550.00            367,980.00            52,500.00               350,000.00            -5.71% 330,000.00            
-                         -                          -                          20,000.00              0% 20,000.00              

110,600.00            125,900.00            89,550.00               153,600.00            36.7% 210,000.00            
7,800.00                34,700.00               16,300.00               40,000.00              -50% 20,000.00              

825,950.00           528,580.00           158,350.00           563,600.00           580,000.00           
 

106,612.85            261,687.91            188,274.01            250,000.00            100% 500,000.00            
42,045.00              43,095.00               21,485.00               45,000.00              0% 45,000.00              

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด
อาํเภอดานขุนทด   จงัหวดันครราชสีมา

รายจายจริง ประมาณการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ ายการเมือง)

เงนิเดือนนายก/รองนายก
คาตอบแทนประจาํตาํแหนง
คาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก
คาตอบแทนเลขา
คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ ายการเมือง)
หมวดเงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงนิเดือนพนกังาน
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังาน
เงนิประจาํตาํแหนง
คาจางลูกจางประจาํ
เงนิเพิม่ตางๆ ของลูกจางประจาํ
คาตอบแทนพนกังานจาง
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง 
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร

รวมคาตอบแทน
คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร
รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

192,474.00            
(1)  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 344,706.00            392,152.00            176,294.00            428,000.00            -1.9% 420,000.00            
(2)  คาใชจายในการเลือกต ัง้ 461,953.50            -                          -                          10,000.00              -50% 5,000.00                
(3)  คาใชจายในการจดังาน 8,917.00                -                          1,360.00                 20,000.00              75% 35,000.00              
(4)  คาใชจายในการฝึกอบรมและศกึษาดูงาน 333,400.00            399,900.00            -                          400,000.00            0% 400,000.00            
(5)  คาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูเรือ่งพรบ.ขอมลูขาวสาร -                         -                          -                          30,000.00              100% -                         
(6)  โครงการสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมแกพนกังาน -                         5,100.00                 -                          30,000.00              0% 30,000.00              
(7)  คาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไม 1,000.00                2,000.00                 1,500.00                 5,000.00                0% 5,000.00                
(8)  คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิและรงัวดัทีด่นิ 11,200.00              19,780.00               13,320.00               20,000.00              0% 20,000.00              

76,958.82              60,794.30               55,371.13               100,000.00            0% 100,000.00            
1,386,793.17       1,184,509.21        457,604.14           1,338,000.00         1,560,000.00        

 
94,329.00              -                          20,000.00              0% 20,000.00              

(1) เกาอีพ้ลาสตกิ จาํนวน 200 ตวั -                         29,750.00               -                          -                         -                         
(2) พดัลมอสุาหกรรม จาํนวน 7 ตวั -                         60,000.00               -                          -                         -                         

239,138.05            -                          4,400.00                 5,000.00                0% 5,000.00                
15,389.00              6,338.00                 4,187.00                 20,000.00              0% 20,000.00              

-                         23,128.00               -                          20,000.00              0% 20,000.00              
132,377.00            112,354.00            60,545.00               180,000.00            38.9% 250,000.00            

-                         -                          -                          10,000.00              0% 10,000.00              
38,070.00              -                          -                          -                         0% -                         

519,303.05           231,570.00           69,132.00             255,000.00           325,000.00           
2,732,046.22       1,944,659.21        685,086.14           2,156,600.00        2,465,000.00        

  
 (1)  คาจดัซื้อเครือ่งทาํนํ้ารอน - นํ้าเย็น -                         -                          -                          -                         100% 10,000.00              
 (2)  คาจดัซื้อตูเก็บเอกสารแบบทบึ -                         -                          -                          13,500.00              -100% -                         
 (3)  คาจดัซื้อเตนทพรอมอปุกรณครบชุด -                         60,000.00               -                          -                         0% -                         
 (4)  คาจดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศชนิดแขวน 31,500.00               -                          -                         0% -                         
 (5)  คาจดัซื้อโตะทาํงาน ระดบั 3 - 6 จาํนวน 2 ชุด 16,000.00              -                          -                          -                         0% -                         
 (1) คาจดัซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) -                         -                          -                          787,000.00            -100% -                         

รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย

คาวสัดุ
วสัดุสาํนกังาน

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ
วสัดุงานบานงานครวั
วสัดุยานพาหนะและขนสง
วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่
วสัดุโฆษณาและเผยแพร
วสัดุคอมพวิเตอร

รวมคาวสัดุ
รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
คาครุภณัฑ
ครุภณัฑสาํนกังาน

ประเภทครุภณัฑสาํนกังาน

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

 (2) คาจดัซื้อรถจกัรยานยนต -                         38,000.00               -                          -                         0% -                         
 

 (1) จดัซื้อกลองวงจรปิด -                         -                          -                          -                         0% -                         
 (1)  คาจดัซื้อเครือ่งมลัตมิเีดียโปรเจคเตอร -                         -                          -                          -                         0% 39,000.00              
 (2)  คาจดัซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดจิติอล 6,000.00                -                          -                          -                         0% -                         
 (1) คาจดัซื้อเครือ่งสาํรองไฟฟ า -                         -                          5,800.00                 6,100.00                -100% -                         
 (2) คาจดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุค -                         21,000.00               -                          -                         0% -                         
 (3) คาจดัซื้อเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ 11,000.00              -                          -                          -                         0% -                         

-                         -                          -                          -                         0% -                         
-                         -                          -                          -                         0% -                         

33,000.00             150,500.00           5,800.00               806,600.00           49,000.00             
33,000.00             150,500.00           5,800.00               806,600.00           49,000.00             

 
 

20,000.00              25,000.00               -                          20,000.00              0% 20,000.00              
1,506,734.00        -                          -                          -                         -                         
1,526,734.00       25,000.00             -                        20,000.00              20,000.00             
1,526,734.00       25,000.00             -                        20,000.00              20,000.00             

 
 

-                         5,000.00                 -                          5,000.00                -100% -                         
-                        5,000.00               -                        5,000.00               -                        
-                        5,000.00               -                        5,000.00               -                        

10,539,719.22     8,666,173.21        5,712,963.14        9,778,020.00        9,422,960.00        

958,799.00            1,287,720.00         959,715.00            1,481,160.00         13.8% 1,685,160.00         
56,580.00              21,092.00               9,075.00                 24,000.00              -91.7% 2,000.00                
42,000.00              42,000.00               31,500.00               42,000.00              0% 42,000.00              
81,800.00              118,080.00            100,390.00            127,800.00            4.60% 133,680.00            
30,300.00              24,000.00               18,000.00               24,000.00              0% 24,000.00              

1,169,479.00       1,492,892.00        1,118,680.00        1,698,960.00        1,886,840.00        

ประเมนิการใหบรกิาร

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ
ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

คาทีด่นิและสิง่กอสราง
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ

รวมคาครุภณัฑ
รวมงบลงทุน

งบรายจายอืน่
รายจายอืน่

รายจายอืน่
รวมรายจายอืน่

รวมงบรายจายอืน่
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลงั

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงนิเดือนพนกังาน
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังาน
เงนิประจาํตาํแหนง
คาตอบแทนพนกังานจาง
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา)



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

1,169,479.00       1,492,892.00        1,118,680.00        1,698,960.00        1,886,840.00        

325,500.00            180,750.00            -                          134,000.00            19.4% 160,000.00            
-                         -                          -                          10,000.00              0% 10,000.00              

55,200.00              82,700.00               70,500.00               96,000.00              1.56% 97,500.00              
11,600.00              23,800.00               10,000.00               35,000.00              28.6% 45,000.00              

392,300.00           287,250.00           80,500.00             275,000.00            312,500.00           
24,000.00              -                          -                          10,000.00              0% 10,000.00              

137,798.00            44,504.00               
(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 46,176.00              -                          44,504.00               80,000.00              0% 80,000.00              
(2) คาใชจายโครงการแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยสนิ -                         -                          -                          50,000.00              0% 50,000.00              

70,176.00             137,798.00           44,504.00             140,000.00            140,000.00           
50,380.05              119,917.00            53,348.00               120,000.00            0% 120,000.00            
10,963.00              -                          -                          -                         0% -                         
25,360.00              69,776.00               49,590.00               70,000.00              0% 70,000.00              
86,703.05             189,693.00           102,938.00           190,000.00            190,000.00           
169,892.08            198,683.59            140,939.55            250,000.00            4% 260,000.00            
24,020.22              25,778.76               17,512.69               36,000.00              0% 36,000.00              
17,633.71              9,928.86                 7,651.62                 15,000.00              6.7% 16,000.00              
11,113.00              13,642.00               10,612.00               20,000.00              0% 20,000.00              
18,082.00              29,638.00               20,008.00               45,000.00              0% 45,000.00              

240,741.01           277,671.21           196,723.86           366,000.00           377,000.00           
789,920.06           892,412.21           424,665.86           971,000.00           1,019,500.00        

 
(1)  ตูเก็บเอกสารแบบบานทบึ 3,800.00                7,800.00                 -                          9,000.00                -50% 4,500.00                
(2)  เกาอีค้อมพวิเตอร จาํนวน 1 ตวั -                         -                          -                          -                         100% 1,600.00                
(3)  เครือ่งปรบัอากาศ -                         -                          25,500.00               28,000.00              -100% -                         
(4)  ตูเก็บเอกสารแบบบานเลือ่น 2,700.00                -                          -                          3,500.00                -100% -                         

รวมงบบุคลากร

คาใชสอย

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกอปท.
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

รวมคาใชสอย

วสัดุงานบานงานครวั

คาเชาบาน
เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร

รวมคาตอบแทน

คาวสัดุ
วสัดุสาํนกังาน

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร
ประเภทรายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจาย
หมวดอืน่ๆ

วสัดุคอมพวิเตอร
รวมคาวสัดุ

คาสาธารณูปโภค
 คาไฟฟ า
 คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
 คาบรกิารโทรศพัท
 คาบรกิารไปรษณีย
 คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

(5)  โตะทาํงานระดบั 3 - 6 พรอมเกาอี้ 8,000.00                -                          -                          -                         0% -                         
(1)  คาจดัซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดจิติอล -                         7,000.00                 -                          -                         0% -                         
(1)  คาจดัซื้อเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิดส ีแบบ Network -                         -                          -                          -                         100% 12,000.00              
(2)  คาจดัซื้อจอคอมพวิเตอร (จอภาพแบบ LCD หรือ LED ) -                         4,700.00                 -                          -                         0% -                         
(3)  คาจดัซื้อเครือ่งสาํรองไฟฟ า -                         6,100.00                 -                          -                         0% -                         
(2)  คาจดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร 30,000.00              -                          -                          -                         0% -                         
(3)  คาจดัซื้อเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ 11,000.00              -                          -                          -                         0% -                         

55,500.00             25,600.00             25,500.00             40,500.00              18,100.00             
55,500.00             25,600.00             25,500.00             40,500.00             18,100.00             

2,014,899.06       2,410,904.21        1,568,845.86        2,710,460.00        2,924,440.00        
12,554,618.28     11,077,077.42      7,281,809.00        12,488,480.00      12,347,400.00      

(1)  คาใชจายในการจดัทาํโครงการปกป องสถาบนัของชาติ -                         20,361.00               7,794.00                 50,000.00              0% 50,000.00              
(2)  คาใชจายในการป องกนัและลดอบุตัเิหตุฯ 50,000.00              -                          -                          20,000.00              0% 20,000.00              
(3)  คาใชจายในการฝึกอบรมทบทวนหลกัสตูรอปพร. 171,175.00            12,000.00               -                          50,000.00              0% 50,000.00              
(4)  คาใชจายในการซกัซอมแผนป องกนัสาธารณภยั -                         -                          -                          50,000.00              0% 50,000.00              
(5)  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 67,200.00               67,200.00               80,000.00              0% 80,000.00              
(6)  คาใชจายในการฝึกอบรมและทศันะศกึษาดูงานอปพร. -                         -                          106,700.00            200,000.00            -100% -                         
(7)  คาใชจายในการฝึกอบรมขบัขีป่ลอดภยัฯ -                         17,200.00               -                          25,000.00              -100% -                         

221,175.00           116,761.00           181,694.00           475,000.00           250,000.00           
98,600.00              -                          -                          -                         100% 150,000.00            
98,600.00             -                        -                        -                         150,000.00           

319,775.00           116,761.00           181,694.00           475,000.00            400,000.00           
319,775.00           116,761.00           181,694.00           475,000.00           400,000.00           

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

รวมคาครุภณัฑ
รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารงานคลงั
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน

คาใชสอย
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รวมคาใชสอย
คาวสัดุ

วสัดุเครือ่งแตงกาย
รวมงบดําเนินงาน

รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน
รวมคาวสัดุ

งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
งบดําเนินงาน



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

(1) โครงการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบสาธารณภยัตาง ๆ -                         3,000.00                 3,000.00                 50,000.00              0% 50,000.00              
-                        3,000.00               3,000.00               50,000.00              50,000.00             

 
-                         19,800.00               -                          50,000.00              0% 50,000.00              

(1) วสัดุในการปฏบิตักิารปฏบิตังิาน อปพร. 19,650.00              55,737.00               1,495.00                 50,000.00              -70% 15,000.00              
19,650.00             75,537.00             1,495.00               100,000.00           65,000.00             
19,650.00             78,537.00             4,495.00               150,000.00           115,000.00           

(1) คาจดัซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าดบัเพลงิแบบเอนกประสงค -                         -                          -                          -                         100% 3,500,000.00         
(1) คาจดัซื้อชุดดบัเพลงิ -                         -                          -                          -                         100% 100,000.00            
(1) คาจดัซื้อสญัญาณไฟกระพรบิพลงังานแสงอาทติย -                         -                          -                          200,000.00            -100% -                         
(2) คาจดัซื้อกระจกโคง -                         -                          -                          198,000.00            -100% -                         

-                        -                        -                        398,000.00            3,600,000.00        
-                        -                        -                        398,000.00            3,600,000.00        

19,650.00             78,537.00             4,495.00               548,000.00            3,715,000.00        
339,425.00           172,448.00           186,189.00           1,023,000.00        4,115,000.00        

222,560.00            261,960.00            727,460.00            283,509.00            264% 1,031,646.00         
15,963.00              -                          -                          -                         0% -                         
42,000.00              42,000.00               28,000.00               42,000.00              0% 42,000.00              
200,320.00            339,632.00            535,120.00            448,920.00            60.4% 720,000.00            
146,280.00            14,000.00               63,210.00               -                         100% 57,240.00              
627,123.00           657,592.00           1,353,790.00        774,429.00           1,850,886.00        

คาใชสอย
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รวมงานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

รวมคาใชสอย
คาวสัดุ

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ

รวมงบลงทุน

วสัดุอนืๆ
รวมคาวสัดุ

รวมงบดําเนินงาน

รวมแผนงานรกัษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา

งบลงทุน

ครุภณัฑอืน่

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงนิเดือนพนกังาน
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังาน
เงนิประจาํตาํแหนง 
คาตอบแทนพนกังานจาง
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา)

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง
ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ

รวมหมวดคาครุภณัฑ

หมวดคาครุภณัฑ



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

627,123.00           657,592.00           1,353,790.00        774,429.00           1,850,886.00        

369,000.00            214,890.00            -                          141,760.00            2.4% 145,100.00            
-                         -                          -                          10,000.00              0% 10,000.00              

28,800.00              7,200.00                 -                          36,000.00              16.7% 42,000.00              
-                         -                          -                          10,000.00              0% 10,000.00              

397,800.00           222,090.00           -                        197,760.00           207,100.00           
3,600.00                626,672.00            3,445.00                 20,000.00              0% 20,000.00              

192,592.00            31,110.00               
(1) คาใชจายโครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพสภาเยาวชน -                         -                          -                          20,000.00              0% 20,000.00              
(2) โครงการสงเสรมิการทองเทีย่วตามแนวทางพระราชดาํริ -                         -                          -                          30,000.00              0% 30,000.00              
(2) โครงการศูนยเรียนรู การใชชีวติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง -                         -                          -                          -                         100% 50,000.00              
(3) คาใชจายในการพฒันาครูผูดูแลเด็ก 26,100.00              -                          29,204.00               36,000.00              0% 36,000.00              
(3)โครงการฝึกอบรมการพูดในทีส่าธารณะและการพฒันาบคุลกิภาพ -                         -                          -                          -                         100% 50,000.00              
(4) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 83,064.00              -                          16,748.00               80,000.00              -38% 50,000.00              

-                         -                          5,000.00                0% 5,000.00                
112,764.00           819,264.00           34,555.00             191,000.00           261,000.00           
10,829.00              31,950.00               1,335.00                 10,000.00              -100% -                         
12,884.00              -                          -                          40,000.00              0% 40,000.00              
1,010.00                -                          -                          5,000.00                -100%
3,600.00                -                          -                          -                         0% -                         

28,323.00             31,950.00             1,335.00               55,000.00             40,000.00             
538,887.00           1,073,304.00        35,890.00             443,760.00           508,100.00           

  
(1) คาจดัซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานทีบ -                         -                          -                          22,500.00              -100% -                         
(2) คาจดัซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลือ่น -                         -                          -                          7,000.00                -100% -                         
(3) คาจดัซื้อโตะทาํงาน ระดบั 1 - 2 -                         -                          -                          4,500.00                -100%
(4) คาจดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศชนิดแขวน 18,000 BTU -                         28,000.00               -                          -                         0% -                         
(4) คาจดัซื้อโตะทาํงาน ระดบั 3 - 6 8,000.00                -                          -                          -                         0% -                         

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร

รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง 

รวมคาตอบแทน
คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
คาเชาบาน

รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 
รวมคาใชสอย

คาวสัดุ
วสัดุสาํนกังาน
วสัดุงานบานงานครวั

ครุภณัฑสาํนกังาน

วสัดุโฆษณาและเผยแพร
วสัดุคอมพวิเตอร

รวมคาวสัดุ
รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
คาครุภณัฑ



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

(5) คาจดัซื้อเกาอีน้ ั่งทาํงาน 4,000.00                -                          -                          -                         0% -                         
(6) คาจดัซื้อชุดรบัแขกพรอมโตะกลาง 20,000.00              -                          -                          -                         0% -                         
(7) คาจดัซื้อโตะหมูบชูา 15,000.00              -                          -                          -                         0% -                         

0%
(1)  คาจดัซื้อเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิดส ีแบบ Network -                         19,800.00               -                          -                         100% 12,000.00              
(2) คาจดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรสาํหรบัประมวลผล 20,000.00              -                          29,000.00               30,000.00              -100% -                         
(3)คาจดัซื้อเครือ่งสาํรองไฟฟ า จาํนวน 2 เครือ่ง -                         -                          11,600.00               12,200.00              -100% -                         

    
(1)  คาจดัซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดจิติอล 6,000.00                -                          -                          -                         -                         
(2) เครือ่งรบัโทรทศันส ี29 นิ้ว /TCL 11,000.00              -                          -                          -                         -                         

84,000.00             47,800.00             40,600.00             76,200.00             12,000.00             
84,000.00             47,800.00             40,600.00             76,200.00             12,000.00             

1,250,010.00       1,778,696.00        1,430,280.00        1,294,389.00        2,370,986.00        

659,357.00            298,786.00            
(1) คาใชจายโครงการจดังานวนัเด็ก 95,065.00              -                          -                          100,000.00            0% 100,000.00            
(2) คากจิกรรมพฒันาผูเรียน (โครงการเปิดโลกกวาง) 10,170.00              -                          -                          50,000.00              0% 50,000.00              
(3) โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา -                         -                          -                          593,600.00            13.1% 671,600.00            

105,235.00           659,357.00           298,786.00           743,600.00            821,600.00           
740,259.53            795,584.00            425,996.40            1,056,121.00         -4.5% 1,008,069.00         
286,940.00            -                          -                          -                         0% -                         

-                         -                          -                          30,000.00              -100% -                         
-                         -                          74,200.00               -                         0% -                         

1,027,199.53       795,584.00           500,196.40           1,086,121.00         1,008,069.00        
1,132,434.53       1,454,941.00        798,982.40           1,829,721.00         1,829,669.00        

(1)โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กในความรบัผดิชอบองคการ
บรหิารสวนตาํบลดานขุนทด

-                        91,884.00               -                        -                         100% 200,000.00            

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

รวมคาครุภณัฑ

คาสือ่การเรียนการสอน (เงนิอดุหนุน)

รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา

งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน

คาใชสอย

วสัดุการศกึษา

รวมคาใชสอย
คาวสัดุ

รายจายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ

รวมคาวสัดุ
รวมงบดําเนินงาน

คาทีด่ินและสิง่กอสราง

คาอาหารเสรมิ (นม)
คาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน

อาคารตางๆ
งบลงทุน

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

(1) โครงการปรบัปรุงภมูทิศันศูนยพฒันาเด็กเล็กองคการ          บรหิาร
สวนตาํบลดานขุนทด บานโคกรกัษ ม.4

-                        -                        150,000.00            100% -                         
(2) โครงการปรบัปรุงภมูทิศันศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบานจ ั่นโคก
รกัษ (รฐัประชาสรรค)

-                        -                        50,000.00              100% -                         
(3) โครงการปรบัปรุงภมูทิศันศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียนวดัถนนหกั
นอยดอนกลอย

-                        -                        50,000.00              100% -                         
คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงทีด่นิและสิง่กอสราง

-                        -                        250,000.00            200,000.00           
-                        -                        250,000.00           200,000.00           

1,914,000.00        1,800,000.00         864,000.00            1,748,000.00          1,708,000.00         
-                         

1,914,000.00       1,800,000.00        864,000.00           1,748,000.00        1,708,000.00        
1,914,000.00       1,800,000.00        864,000.00           1,748,000.00        1,708,000.00        
3,046,434.53       3,254,941.00        1,662,982.40        3,827,721.00        3,737,669.00        
4,296,444.53       5,033,637.00        3,093,262.40        5,122,110.00        6,108,655.00        

455,930.00            549,842.00            461,740.00            588,420.00            9% 639,600.00            
14,790.00              -                          -                          -                         0% -                         
42,000.00              42,000.00               31,500.00               42,000.00              0% 42,000.00              
101,460.00            145,080.00            118,350.00            157,080.00            5% 164,160.00            
16,110.00              14,340.00               1,215.00                 12,000.00              -100%

630,290.00           751,262.00           612,805.00           799,500.00            845,760.00           
630,290.00           751,262.00           612,805.00           799,500.00            845,760.00           

169,100.00            88,080.00               -                          63,000.00              6% 66,980.00              
-                         -                          -                          10,000.00              0% 10,000.00              

36,000.00              36,000.00               27,000.00               36,000.00              0% 36,000.00              
8,777.00                8,014.00                 3,320.00                 20,000.00              0% 20,000.00              

213,877.00           132,094.00           30,320.00             129,000.00            132,980.00           

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง
รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสวนราชการ (อาหารกลางวนัรร.ในเขตพื้นที)่
รวมเงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุนเอกชน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานระดบักอนวยัเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงนิเดือนพนกังาน
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังาน
เงนิประจาํตาํแหนง 
คาตอบแทนพนกังานจาง
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกอปท.
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
คาเชาบาน
เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร

รวมคาตอบแทน



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

260,550.00            470,050.00            359,000.00            500,000.00            80% 900,000.00            
-                         -                          -                          20,000.00              -25% 15,000.00              

263,150.00             
 

(1)  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 43,488.00              -                          34,040.00               40,000.00              0% 40,000.00              
(2)  คาใชจายโครงการป องกนัและควบคมุโรคระบาดตามฤดูกาล -                         -                          -                          80,000.00              -38% 50,000.00              
(3)  คาใชจายโครงการจดัอบรมใหความรูผูประกอบการปศุสตัว -                         -                          -                          30,000.00              0% 30,000.00              
(4)  โครงการณรงคประชาสมัพนัธลดภาวะโลกรอน -                         -                          43,510.00               30,000.00              67% 50,000.00              
(5)  คาใชจายโครงการตลาดนดัมลูฝอยอนัตรายในชุมชน -                         -                          -                          30,000.00              233% 100,000.00            
(6)  คาใชจายโครงการสถานศกึษาสขีาว -                         -                          -                          30,000.00              0% 30,000.00              
(7)  โครงการทองถิน่ไทย ใสใจความสะอาดคนในชาตมิคีวามสขุ -                         -                          -                          -                         100% 30,000.00              
(8) โครงการโครงการฝึกอบรมใหความรูการจดัการนํ้าเสยีภายในชุมชน -                         -                          -                          -                         100% 30,000.00              
(9)  คาใชจายโครงการตรวจสขุภาพประจาํปี -                         -                          -                          30,000.00              -100% -                         
(10) คาใชจายโครงการเชือ่มโยงสายใยเครือขายสาธารณสขุ -                         -                          -                          200,000.00            -100% -                         
(11) คาใชจายโครงการปรบัปรุงภมูทิศัน สายโรงฆาสตัว หมู 2 -                         -                          30,000.00               30,000.00              -100% -                         
(12) คาใชจายโครงการฝึกอบรมและสมันาหมูบานปลอดขยะ 92,098.40              -                          -                          -                         0% -                         
(13) คาใชจายสงเคราะหผูสงูอายุทีด่อยโอกาสทางสายตา -                         -                          -                          -                         0% -                         
(14) คาใชจายโครงการหมูบานปลอดขยะ -                         -                          -                          -                         0% -                         
(15) โครงการออกใหความรูการจดัการนํ้ามนัและไขมนัฯ -                         -                          -                          -                         0% -                         
(16) โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรฯิ -                         -                          -                          -                         0% -                         
(17) โครงการสงเสรมิเทคโนโลยีพลงังานทดแทน -                         -                          -                          -                         0% -                         
(18) โครงการระบบบรกิารการแพทยฉุกเฉิน -                         -                          -                          -                         0% -                         
(19) คาใชจายในการฝึกอบรมและสมันา -                         -                          -                          -                         0% -                         
(20) โครงการอบรมคดัแยกขยะ -                         -                          -                          -                         0% -                         
(21) โครงการชุมชนรวมพลงัเฝ าระวงัสิง่แวดลอม -                         -                          -                          -                         0% -                         

2,850.00                7,825.00                 1,150.00                 10,000.00               20,000.00              
398,986.40           741,025.00           467,700.00           1,030,000.00         1,295,000.00        

-                         -                          -                          5,000.00                0% 5,000.00                
-                         -                          -                          -                         100% 150,000                 

36,000.00              36,000.00               -                          -                         100% 100,000.00            
36,000.00             36,000.00             -                        5,000.00               255,000.00           

648,863.40           909,119.00           498,020.00           1,164,000.00         1,682,980.00        

คาใชสอย
รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 

วสัดุวทิยาศาสตรการแพทย
วสัดุอืน่

รวมคาวสัดุ
รวมงบดําเนินงาน

รวมคาใชสอย
คาวสัดุ

วสัดุงานบานงานครวั



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

   
 - คาจดัซื้อโตะทาํงาน ระดบั 3 - 6 พรอมเกาอี้ 8,000.00                -                          -                          -                         0% -                         

   
(1) คาจดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรสาํหรบังานประมวลผล -                         -                          29,000.00               30,000.00              -100% -                         
(2) คาจดัซื้อเครือ่งพมิพ Multifuction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED -                         -                          17,000.00               19,000.00              -100% -                         
(3) คาจดัซื้อเครือ่งสาํรองไฟฟ า ขนาด 1 kVA -                         -                          5,800.00                 6,100.00                -100% -                         

   
(1) คาจดัซื้อกลองดจิติอล -                         7,000.00                 -                          -                         0% -                         

  
(1) คาจดัซื้อถงัขยะ -                         -                          -                          100,000.00            -100% -                         

8,000.00               7,000.00               51,800.00             155,100.00            -                        

(1) โครงการกอสรางอาคารจดัเก็บขยะอนัตราย -                        -                        -                        -                         100% 200,000.00            
รวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง -                        -                        -                        -                         200,000.00           

8,000.00               7,000.00               51,800.00             155,100.00            200,000.00           

225,000.00            112,500.00            112,500.00            225,000.00            -100% -                         
225,000.00           112,500.00           112,500.00           225,000.00           -                        
225,000.00           112,500.00           112,500.00           225,000.00           -                        

1,512,153.40       1,779,881.00        1,275,125.00        2,343,600.00        2,728,740.00        

128,500.00            99,000.00               -                          150,000.00            -100% -                         
128,500.00           99,000.00             -                        150,000.00           -                        
128,500.00           99,000.00             -                        150,000.00           -                        
128,500.00           99,000.00             -                        150,000.00           -                        

1,640,653.40       1,878,881.00        1,275,125.00        2,493,600.00        2,728,740.00        

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

รวมคาครุภณัฑ

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

ครุภณัฑอืน่

คาทีด่ินและสิง่กอสราง

เงินอุดหนุน
เงนิอดุหนุนเอกชน (อดุหนุนอสม. 15 หมูบาน)

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
คาวสัดุ

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย
รวมคาวสัดุ

รวมงบดําเนินงาน
รวมงานโรงพยาบาล

รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสงัคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห

งบบุคลากร

อาคารตางๆ

ครุภณัฑสาํนกังาน
งบลงทุน



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

394,650.00            494,001.00            420,290.00            536,820.00            9% 584,640.00            
23,620.00              -                          -                          -                         0% -                         
42,000.00              42,000.00               31,500.00               42,000.00              0% 42,000.00              
38,160.00              90,000.00               81,000.00               120,000.00            -10% 108,000.00            
21,840.00              10,000.00               9,000.00                 -                         100% 12,000.00              

520,270.00           636,001.00           541,790.00           698,820.00           746,640.00           
520,270.00           636,001.00           541,790.00           698,820.00           746,640.00           

120,000.00            78,750.00               -                          55,160.00              5% 57,720.00              
-                         -                          -                          5,000.00                100% 10,000.00              

28,800.00              4,800.00                 -                          36,000.00              17% 42,000.00              
6,808.00                8,862.00                 7,335.00                 10,000.00              0% 10,000.00              

155,608.00           92,412.00             7,335.00               106,160.00            119,720.00           

18,300.00              1,500.00                 480.00                    8,000.00                525% 50,000.00              
-                         -                          -                          40,000.00              100% 20,000.00              

19,824.00               
(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 24,612.00              32,296.00               -                          80,000.00              0% 80,000.00              

42,912.00             33,796.00             20,304.00             128,000.00            150,000.00           
198,520.00           126,208.00           27,639.00             234,160.00            269,720.00           

(1) คาจดัซื้อตูเก็บเอกสารแบบทบึ -                         -                          -                          4,500.00                100% -                         
(2) คาจดัซื้อตูเก็บเอกสารแบบเลือ่น -                         -                          -                          3,500.00                100% -                         
(3) คาจดัซื้อโตะทาํงาน ระดบั 3 - 6 8,000.00                -                          -                          -                         0% -                         
(1) คาจดัซื้อเครือ่งสาํรองไฟฟ า ขนาด 1 kVA -                         6,100.00                 -                          -                         0% -                         
(2) คาจดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร 22,000.00              -                          -                          -                         0% -                         
(3) คาจดัซื้อเครือ่งพมิพ 11,000.00              -                          -                          -                         0% -                         

41,000.00             6,100.00               -                        8,000.00                -                        
41,000.00             6,100.00               -                        8,000.00                -                        

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)
เงนิเดือนพนกังาน
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังาน
เงนิประจาํตาํแหนง
คาตอบแทนพนกังานจาง
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกอปท.
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
คาเชาบาน

รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร
รวมคาตอบแทน

รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

รวมคาครุภณัฑ
รวมงบลงทุน

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร
คาใชสอย

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

759,790.00           768,309.00           569,429.00           940,980.00            1,016,360.00        

299,915.00             
(1)  คาใชจายโครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูพกิาร 19,920.00              -                          -                          20,000.00              0% 20,000.00              
(2)  คาใชจายโครงการเพิม่ศกัยภาพและบทบาทสตรี 80,710.00              -                          -                          30,000.00              0% 30,000.00              
(3)  คาใชจายโครงการภมูคิุมภยัสายใยครอบครวั -                         -                          -                          100,000.00            0% 100,000.00            
(4)  คาใชจายโครงการซอมแซมทีอ่ยูอาศยัผูยากไร 70,880.00              -                          -                          100,000.00            150% 250,000.00            
(5)  คาใชจายโครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูสงูอายุ -                          -                          200,000.00            -100% -                         
(6)  คาใชจายโครงการสงเคราะหเด็ก ครอบครวัผูเดือดรอน -                         -                          -                          60,000.00              -100% -                         
(7)  โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการหมูบาน -                         -                          -                          -                         0% -                         
(8)  โครงการอบรมการทาํบญัชีครวัเรือน -                         -                          -                          -                         0% -                         
(9)  โครงการฝึกอบรมอาชีพ -                         -                          -                          -                         0% -                         
(10)  โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรฯิ -                         -                          -                          -                         0% -                         
(11)  โครงการสนบัสนุนการดาํเนินงานเศรษฐกจิพอเพียง -                         -                          -                          -                         0% -                         
(12)  โครงการสงเสรมิการเรียนรูแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง -                         -                           -                         0% -                         
(13)  โครงการพฒันาศกัยภาพกลุมอาชีพ -                         -                          -                          -                         0% -                         
(14)  โครงการทศันศกึษาดูงานผูสงูอายุ -                         -                          -                          -                         0% -                         
(15)  คาใชจายในกจิกรรมสงัคมสงเคราะห -                         -                          -                          -                         0% -                         

171,510.00           299,915.00           -                        510,000.00            400,000.00           
171,510.00           299,915.00           -                        510,000.00            400,000.00           

(1)  โครงการบานทองถิน่ประชารฐัรวมใจเทดิไทองคราชนั ราชินี -                         -                          -                          -                         100% 150,000.00            
-                        -                        -                        -                         150,000.00           
-                        -                        -                        -                         150,000.00           

   
 - อดุหนุนกองทุนสวสัดกิารผูสงูอายุตาํบลดานขุนทด -                         -                          -                         0% -                         

-                        -                        -                        -                        
-                        -                        

รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห
งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงนิอดุหนุนเอกชน

รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

งบลงทุน
คาทีด่ินและสิง่กอสราง

 อาคารตาง ๆ
รวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง

รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

171,510.00           299,915.00           -                        510,000.00            550,000.00           
931,300.00           1,068,224.00        569,429.00           1,450,980.00        1,566,360.00        

536,884.00            561,040.00            393,969.00            704,840.00            19.7% 843,660.00            
20,610.00              1,290.00                 -                          -                         0% -                         
42,000.00              42,000.00               31,500.00               42,000.00              0% 42,000.00              
250,540.00            379,160.00            394,320.00            532,200.00            -0.2% 531,000.00            
87,100.00              63,570.00               58,050.00               107,340.00            -38% 66,240.00              

937,134.00           1,047,060.00        877,839.00           1,386,380.00        1,482,900.00        
937,134.00           1,047,060.00        877,839.00           1,386,380.00        1,482,900.00        

249,500.00            168,544.00            -                          94,000.00              7.77% 101,300.00            
-                         -                          -                          20,000.00              0% 20,000.00              

21,050.00              16,800.00               -                          23,400.00              0% 23,400.00              
4,102.00                6,941.00                 3,070.00                 10,000.00              0% 10,000.00              

274,652.00           192,285.00           3,070.00               147,400.00            154,700.00           
-                         -                          -                          30,000.00              0% 30,000.00              

(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 34,884.00              34,884.00               11,954.00               60,000.00              0% 60,000.00              
-                         -                          -                          -                         100% 50,000.00              

34,884.00             34,884.00             11,954.00             90,000.00             140,000.00           
118,290.00            183,549.00            83,550.00               250,000.00            0% 250,000.00            

 
(1) เกาอีผู้อาํนวยการกองชาง จาํนวน 1 ตวั -                         4,800.00                 -                          -                         0% -                         

118,290.00           188,349.00           83,550.00             250,000.00            250,000.00           
427,826.00           415,518.00           98,574.00             487,400.00            544,700.00           

วสัดุสาํนกังาน

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห
รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

เงนิเดือนพนกังาน
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังาน
เงนิประจาํตาํแหนง
คาตอบแทนพนกังานจาง
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง

รวมเงินเดือน (ฝ ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก อปท.
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
คาเชาบาน
เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร

รวมคาตอบแทน
คาใชสอย

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเพือ่บาํรุงรกัษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย

คาวสัดุ
วสัดุไฟฟ าและวทิยุ

รวมคาวสัดุ
รวมงบดําเนินงาน



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

(1) คาจดัซื้อเกาอีค้อมพวิเตอร จาํนวน 1 ตวั -                         -                          -                          -                         100% 1,600.00                
(2) คาจดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศ -                         -                          25,500.00               28,000.00              -100% -                         
(3) คาจดัซื้อโตะทาํงาน ระดบั 3 - 6 8,000                     -                          -                          -                         0% -                         
(4)  คาจดัซื้อโตะพบัอเนกประสงค จาํนวน 10 ตวั 25,000.00              -                          -                          -                         0% -                         
(5) คาจดัซื้อเกาอีพ้ลาสตกิ จาํนวน 100 ตวั 30,000.00              -                          -                          -                         0% -                         
(1) จดัซื้อเครือ่งเสยีงอเนกประสงค (ประจาํหมูบาน   3 รายการ) -                         34,700.00               -                          -                         0% -                         
(2) จดัซื้อเครือ่งเสยีงอเนกประสงคพรอมตูลาํโพง 14,995.00              -                          -                          -                         0% -                         
(3) จดัซื้อเครือ่งขยายเสยีง ม.10 49,980.00              -                          -                          -                         0% -                         

 
(1) คาจดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรสาํหรบังานประมวลผล -                         -                          -                          -                         100% 29,000.00              
(2) คาจดัซื้อเครือ่งพมิพแบบหมกึฉีด (Injet Printer) A3 -                         -                          8,400                      9,900.00                -100% -                         

127,975.00           34,700.00             33,900.00             37,900.00              30,600.00             
127,975.00           34,700.00             33,900.00             37,900.00              30,600.00             

 
  

-                         336,973.87            -                          -                          -                         
-                        336,973.87           -                        -                        -                        
-                        336,973.87           -                        -                        -                        

1,492,935.00       1,834,251.87        1,010,313.00        1,911,680.00         2,058,200.00        

105,630.00            96,750.00             100,000.00            -100% -                         
105,630.00           96,750.00             100,000.00            -                        

-                         -                          -                          -                        0% -                        
99,900.00              -                          -                        -                        0% -                        
99,900.00             -                        -                        -                         -                        

205,530.00           -                        96,750.00             100,000.00            -                        

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

งบลงทุน
คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ

รวมคาครุภณัฑ
รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน
งานไฟฟ าและถนน

ครุภณัฑคอมพวิเตอร

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย

คาวสัดุ
วสัดุกอสราง

รวมคาวสัดุ
รวมงบดําเนินงาน

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ

งบลงทุน
คาครุภณัฑ



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

(1) คาจดัซื้อแบบหลอคอนกรีตชนิดทรงเหลีย่ม -                         -                          -                          -                         0% -                         
(1) โครงการจดัซื้อเสาไฟฟ าโซลาเซลล (พลงังานแสงอาทติย)      จาํนวน
 3 ชุด -                         -                          

99,000.00               100,000.00            -100% -                         
(2) คาจดัซื้ออปุกรณหอกระจายขาว -                         -                          -                          -                         0% -                         

-                        -                        99,000.00             100,000.00            -                        

 - โครงการปรบัปรุงศาลากลางบาน บานโคกพฒันา ม.12 -                         -                          -                          100,000.00            -100% -                         
 - โครงการตอเตมิอาคารกองชาง  -                         -                          -                          -                         0% -                         
 - โครงการตอเตมิอาคารกองชาง อบต.ดานขุนทด 93,000.00              -                          -                          -                         0% -                         
 - โครงการตอเตมิหองประธานสภา อบต.ดานขุนทด 100,000.00            -                          -                          -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางศาลากลางบาน หมู 12 93,000.00              -                          -                          -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางหองนํ้าทีท่าํการอบต.ดานขุนทด 300,000.00            -                          -                          -                         0% -                         

7,763,064.42         3,526,800               
(1)โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า เสนทางไปบานนายจนิดา
บานหวับงึ ม.2

-                         -                          -                          -                         100% 151,000.00            
(2)โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าภายในหมูบานบานจ ั่น ม.3 -                         -                          -                          -                         100% 268,000.00            
(3)โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเสนสีแ่ยกบานป าหมาน-สระโตน 
บานโคกรกัษ ม.4

-                         -                          -                          -                         100% 441,000.00            
(4)โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า   ซอยบานนายจาํนงค   เวนิขุนทด 
บานถนนหกันอย ม.6

-                         -                          -                          -                         100% 414,000.00            
(5)โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยสขุศีลธรรม บานดอนกลอย ม.7 -                         -                          -                          -                         100% 491,000.00            
 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานจ ั่นสนัตสิขุ หมูที ่16 
ซอยบานนางแหง

-                         -                          66,000                    68,000.00              -100% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานจ ั่นสนัตสิขุ    หมูที ่16 
ซอยบานนายพูน

-                         -                          101,000                  105,000.00            -100% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานจ ั่นสนัตสิขุ หมูที ่16 
ซอยบานผูชวยไพศาล

-                         -                          -                          31,000.00              -100% -                         

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

ครุภณัฑไฟฟ าและวทิยุ
 ครุภณัฑกอสราง

รวมคาครุภณัฑ
อาคารตาง ๆ

คาทีด่ินและสิง่กอสราง

 



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานดานขุนทด หมูที ่8 
สายบานครูเปี๊ยก

-                         -                          -                          192,000.00            -100% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานถนนหกันอยพฒันา 
หมูที ่15 ซอยพญาละคร

-                         -                          200,000                  206,000.00            -100% -                         
 -  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานหนองโสน หมูที ่11 
ซอยหลงัอูชางชาย

-                         -                          54,300                    56,000.00              -100% -                         
 -  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานใหมไชยณรงค หมูที ่
10 เสนรอบหมูบาน

-                         -                          228,000                  233,000.00            -100% -                         
 - โครงการกอสรางถนนดนิ บานดอนกลอย หมูที ่7 เชือ่มตาํบลหนองบวั
ละคร

-                         -                          193,000                  200,000.00            -100% -                         
 - โครงการกอสรางถนนหนิคลุก บานเมอืงหาญ หมูที ่9 ซอยหลงับาน
อบต.บญุมี

-                         -                          52,000                    53,000.00              -100% -                         
 - โครงการกอสรางถนนหนิคลุก บานใหมไทยเจรญิ หมูที ่13 สายทาขาม
เชือ่มอบต.สระจรเข

-                         -                          137,000                  143,000.00            -100% -                         
 -  โครงการกอสรางถนนหนิคลุกสายขางวดับานใหมเจรญิสขุ หมูที ่5 -                         -                          55,000                    57,000.00              -100% -                         
 - โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่มทาํนบลุงทมิ บานใหมไทยเจรญิ หมูที ่
13

-                         -                          205,000                  214,000.00            -100% -                         
 -  โครงการกอสรางรางระบายนํ้า บานโคกรกัษ หมูที ่4 เสนรอบหมูบาน -                         -                          -                          553,000.00            -100% -                         
 - โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล. บานจ ั่น หมูที ่3 เสนรอบหมูบาน -                         -                          -                          551,000.00            -100% -                         
 - โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล.บานโพธิท์องพฒันา หมูที ่14 
เสนทางเขาหมูบานถงึบานนายสรุธีย

-                         -                          239,000                  251,000.00            -100% -                         
 - โครงการขุดลอกสระหนองขอน บานจ ั่นสนัตสิขุ หมูที ่16 -                         -                          86,000                    90,000.00              -100% -                         
 - โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานสรางสรรคพฒันา หมู
ที ่17 เสนโรงงานนํ้าแข็ง

-                         -                          450,000                  461,000.00            -100% -                         
 - โครงการซอมแซมถนนภายในตาํบลดานขุนทด -                         -                          608,000                  890,000.00            -100% -                         
 - โครงการซอมแซมผวิจราจร บานใหมเจรญิสขุ หมูที ่5 -                         -                          -                          350,000.00            -100% -                         



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

 -  โครงการซอมแซมฝาตะแกรงเหล็ก บอพกัและรางระบายนํ้า บาน
หนองโสน หมูที ่11

-                         -                          -                          40,000.00              -100% -                         
 - โครงการซอมแซมระบบระบายนํ้าภายในตาํบลดานขุนทด -                         -                          -                          100,000.00            -100% -                         
 - โครงการวางทอระบายนํ้าคสล. พรอมบอพกั บานหวับงึ หมูที ่2 ซอบ
รานอาหารบวัหลนั

-                         -                          399,500                  400,000.00            -100% -                         
 -  โครงการวางทอระบายนํ้าคสล. พรอมบอพกั บานถนนหกันอย หมูที ่6
 เสนภายในหมูบาน

-                         -                          -                          480,000.00            -100% -                         

  - โครงการกอสรางซอมแซมถนนผวิจราจรแอสฟลัทตกิ  คอนกรีตแยก
ทางหลวงหมายเลข 201 บานโคกรกัษ หมูที ่4 (เงนิอดุหนุน)

-                         -                          453,000.00            -                         0% -                         
  -โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยบานอาจารยโอเลี้ยง  หมูที ่1  -                         97,500.00               -                        -                         0% -                         
  -โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยสขุประเสรฐิ หมูที ่7 -                         405,000.00            -                        -                         0% -                         
   - โครงการกอสรางถนนดนิ บานดอนกลอย สายหนองมะคาเชือ่มถนน
ดานขุนทด หนองสรวง หมูที ่7

-                         52,080.00               -                        
-                         0% -                         

   - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หนาบานนายศรีไพรถงึ
บานนายเทพ  บานใหมไชยณรงค หมูที ่10

-                         148,000.00            -                        
-                         0% -                         

  - โครงการกอสรางป ายทางเขาหมูบาน บานหนองโสน  หมูที ่11 -                         83,700.00               -                        -                         0% -                         
  - โครงการวางทอระบายนํ้าคสล. ซอยสระนํ้าหนองโสน บานหนองโสน 
หมูที ่11

-                         50,000.00               -                        
-                         0% -                         

   - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก อทุยันคร ซอย 1 บานโคก
พฒันา หมูที ่12

-                         154,000.00            -                        
-                         0% -                         

  -  โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล. ซอยหนาบานผูใหญบญุธรรมถงึ
ศาลากลางบานบานใหมไทยเจรญิ หมูที ่13

-                         388,000.00            -                        
-                         0% -                         

  - โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล. บานโพธิท์องพฒันา ซอยราน
นอยโอชา หมูที ่14

-                         260,500.00            -                        
-                         0% -                         

  - กอสรางระบบประปานํ้าดบิ บานถนนหกันอยพฒันา  หมูที ่15 -                         339,000.00            -                        -                         0% -                         
   - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบานนายพรอม บาน
จ ั่นสนัตสิขุ หมูที ่16

-                         163,000.00            -                        
-                         0% -                         

  - โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล. ซอยหลงัอาํเภอ  หมูที ่2 -                         280,000.00            -                        -                         0% -                         
  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอยดวงใจ บาน
สรางสรรคพฒันา หมูที ่17

-                         113,000.00            -                        
-                         0% -                         

  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายเลียบคลอง       สวน
หมาก บานจ ั่น หมูที ่3

-                         91,140.00               -                        
-                         0% -                         

  -  โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล. เสนหนาบานนายโจถงึบานนาย
จอรท บานโคกรกัษ หมูที ่4

-                         393,000.00            -                        
-                         0% -                         



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
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ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยหลงัวดับานใหมเจรญิ
สขุ บานใหมเจรญิสขุ หมูที ่5

-                         333,000.00            -                        
-                         0% -                         

  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยรมิบงึ             บาน
ถนนหกันอย หมูที ่6

-                         120,000.00            -                        
-                         0% -                         

  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยขางรานอาหารบาน
สวน บานถนนหกันอย หมูที ่6

-                         147,000.00            -                        
-                         0% -                         

  -  โครงการกอสรางถนนดนิ ซอยอูซอมรถเชือ่มบงึวดัป า         บาน
ถนนหกันอย หมูที ่6

-                         26,040.00               -                        
-                         0% -                         

  - โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล. ซอยหลงัอาํเภอ บานหวับงึ หมูที ่2
-                         194,500.00            -                        

-                         0% -                         
 - โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล.บานสรางสรรคพฒันา หมูที ่17 -                         426,000.00            -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยรมิบงึ บานถนนหกันอย หมูที ่6 -                         120,000.00            -                        0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล.  ซอยบาน อ.โอเลี้ยง หมูที ่1 97,500.00               0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล.สายเลียบคลองสวนหมาก หมูที ่3 -                         99,000.00               -                        0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. บานหนองโสน หมูที ่11 50,000.00               0%
 - โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล.ซอยรานนอยโอชา หมูที ่14 -                         260,500.00            -                        0%
 - โครงการวางทอระบายนํ้า หมูที ่17 426,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนหนิคลุก ซอยบอนไก หมูที ่1 -                         100,000.00            -                        0%
 - โครงการกอสรางถนนหนิคลุก สายบานหลุง หมูที ่3 -                         200,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยบานนายสวสัดิ ์หมูที ่4 -                         24,000.00               -                        0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยขางครวัดาบหลอด หมูที ่4 -                         166,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยหนาบานนายเจ็ด หมูที ่5 -                         199,000.00            -                        0%
 - โครงการกอสรางถนนหนิคลุก สายรอบบงึ หมูที ่6 100,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยศาลากลางบาน หมูที ่7 -                         303,000.00            -                        0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยสขุไพศาล หมูที ่7 -                         196,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล.เชือ่มหวันาทาํนบตอนปลาย -                         81,000.00               -                        0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. สายบานผูใหญฉวี หมูที ่9 -                         100,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. สายบานนายศรีไพรถงึบานนายเทพ หมูที ่
10

-                         152,000.00            
0%

 - โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารอบหมูบาน หมูที ่11 -                         139,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ภายในหมูบาน หมูที ่12 -                         385,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ซอบบานป าชวย หมูที ่13 -                         111,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนหนิคลุก หมูที ่13 -                         200,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนหนิคลุก  ซอยบานคณุอร หมูที ่14 -                         100,000.00            0%
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 - โครงการกอสรางถนนคสล. สายบานผูใหญฉออน หมูที ่15 -                         206,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยโคกรุงเรือง หมูที ่15 -                         206,000.00            0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยบานนางสนิ หมูที ่16 -                         68,000.00               0%
 - โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยบานยุพนิ หมูที ่16 -                         94,000.00               0%
 - โครงการกอสรางถนนหนิคลุก หมู 15 (สายผูชวยแอด) 29,500.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนหนิคลุก หมู 5 11,500.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนดนิ หมู 15 100,000.00            -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนดนิ หมู 6 ขางโรงสพีนัทวี 52,500.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการวางทอระบายนํ้าคสล. หมู 15 14,800.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการวางทอระบายนํ้าคสล. หมู 7 (เสนสนามกฬีา) 18,800.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล.บานใหมเจรญิสขุ หมู 5 ขางทีท่าํการขนสง
ดานขุนทด

165,500.00            -                          -                        
-                         0% -                         

 - โครงการกอสรางถนนคสล.หมู 8 เชือ่มถนนเทศบาลตาํบลดานขุนทด 12,000.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการวางทอระบายนํ้าคสล. หมู 16 18,500.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการซอมแซมฝาย หมู 3 74,800.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนดนิ หมู 16 จาํนวน 3 สาย 16,400.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 5 ซอยบานเจเพ็ญ 99,000.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 3 สายเลียบคลอง 99,000.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 10   98,000.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 7  98,000.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 15 100,000.00            -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 13 78,120.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 4 82,770.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการขุดลอกคลอง หมู 8 100,000.00            -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 3 51,000.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางฝาตะแกรงเหล็กรางระบายนํ้า หมู 14 46,500.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 7  57,600.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 9 91,140.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนคสล. หมู 16 98,000.00              -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการปรบัเกรดพื้นทีท่าง หมู 1,หมู 15 และ หมู 16 100,000.00            -                          -                        -                         0% -                         
 - โครงการกอสรางถนนดนิ หมู 13 34,410.00              -                          -                        -                         0% -                         

 -                         0% -                         
 - คาซอมแซมถนนประจาํตาํบล -                         100,000.00            -                          -                         100% 685,000                 
 - โครงการซอมแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต.ดานขุนทด -                         93,000.00               -                        -                         0% -                         
 - โครงการซอมแซมถนนหนิคลุก หมูที ่4,5,12 และ 15 -                         100,000.00            -                        -                         0% -                         

คาบาํรุงปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
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 - โครงการซอมแซมพรอมปรบัปรุงระบบระบายนํ้าภายในตาํบลดานขุน
ทด

-                         -                          -                        -                         100% 100,000                 

 - คาปรบัปรุงระบบระบายนํ้า อทุยันคร ซอย1 หมูที ่12  บานโคกพฒันา
-                         65,000.00               -                        -                         0% -                         

2,333,840.00 7,763,064.42 3,526,800.00 5,824,000.00 2,550,000.00
2,333,840.00 7,763,064.42 3,625,800.00 5,924,000.00  2,550,000.00

 
  

382,011.31            32,475.00               -                          1,438,500.00         -72% 400,000.00            
382,011.31           32,475.00             -                        1,438,500.00        400,000.00           
382,011.31           32,475.00             -                        1,438,500.00        400,000.00           

2,921,381.31       7,795,539.42        3,722,550.00        7,462,500.00        2,950,000.00        

91,140.00              -                          -                          100,000.00            -100% -                         
91,140.00             -                        -                        100,000.00            -                        
91,140.00             -                        -                        100,000.00            -                        
91,140.00             -                        -                        100,000.00            -                        

4,505,456.31       9,629,791.29        4,732,863.00        9,474,180.00        5,008,200.00        

-                         -                          -                          -                         0% -                         
-                        -                        -                        -                         -                        
-                        -                        -                        -                         -                        

170,908.00           25,535.00               
(1)  คาใชจายในการจดัประชุมหรือสมัมนาในการจดัเวทีประชาคม
หมูบานและตาํบล 25,539.00              2,795.00                 8,195.00                 10,000.00              100% 20,000.00              

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง
รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ าและถนน

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
คาทีด่ินและสิง่กอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ
 - โครงการงานปรบัปรุงภมูทิศันบรเิวณหนาทีท่าํการอบต.

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง
รวมงบลงทุน

รวมงานสวนสาธารณะ
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกีย่วกบัการสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

ประเภทเงนิอดุหนุนเอกชน
รวมคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน
งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

(2) คาใชจายในการจดัโครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพผูนําชุมชนในการ
จดัทาํแผนชุมชนและแผนพฒันาสามปี -                         10,940.00               14,940.00               20,000.00              0% 20,000.00              
(3) คาใชจายตามโครงการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ 10,650.00              6,000.00                 2,400.00                 40,000.00              0% 40,000.00              
(4) คาใชจายตามโครงการเสวนาสรางความสขุอยางย ั่งยืน 23,600.00              19,833.00               -                          30,000.00              0% 30,000.00              
(5) คาใชจายโครงการฝึกอบรมอาชีพ 64,810.00              -                          80,000.00              25% 100,000.00            
(6) คาใชจายโครงการสงเสรมิการดาํเนินงานตามปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง -                         67,330.00               -                          150,000.00            0.00% 150,000.00            
(7) คาใชจายโครงการพฒันาศกัยภาพกลุมอาชีพ -                         36,300.00               -                          50,000.00              -60% 20,000.00              
 - โครงการอบรมการทาํบญัชีครวัเรือน -                         -                          -                          -                         0% -                         
 - โครงการสงเคราะหเด็ก ครอบครวัผูดอยโอกาส 36,000.00              -                          -                          -                         0% -                         

160,599.00           143,198.00           25,535.00             380,000.00            380,000.00           
160,599.00           143,198.00           25,535.00             380,000.00            380,000.00           

34,000.00              -                          -                         0% -                         
-                         -                          -                          40,000.00              -100% -                         

34,000.00             -                        -                        40,000.00              -                        
34,000.00             -                        -                        40,000.00              -                        

194,599.00           143,198.00           25,535.00             420,000.00            380,000.00           
194,599.00           143,198.00           25,535.00             420,000.00            380,000.00           

391,973.00            254,507.00            
(1) คาใชจายในการจดัการแขงขนักฬีาตานยาเสพตดิ 195,960.00            -                          -                          250,000.00            -100% -                         
(2) คาใชจายในการจดัสงนกักฬีาเขาแขงขนัระดบัอาํเภอฯ 12,825.00              -                          -                          30,000.00              -100% -                         
(3) คาใชจายในจดัการแขงขนักฬีาสศีูนยพฒันาเด็กเล็ก 24,921.00              -                          -                          30,000.00              0% 30,000.00              
(4) คาใชจายในการฝึกอบรมพฒันาทกัษะดานกฬีาแกเด็กฯ -                         -                          -                          30,000.00              -100% -                         

-                         -                          30,000.00              100% 10,000.00              
233,706.00           391,973.00           254,507.00           370,000.00            40,000.00             
100,000.00            -                          -                          -                         0% -                         
100,000.00           -                        -                        -                         -                        

รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานกีฬาและนนัทนาการ

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รวมคาใชสอย
คาวสัดุ
คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม

วสัดุกฬีา
รวมคาวสัดุ



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

333,706.00           391,973.00           254,507.00           370,000.00            40,000.00             

-                         124,992.00            -                          300,000.00            0% 300,000.00            
-                        124,992.00           -                        300,000.00           300,000.00           
-                        124,992.00           -                        300,000.00           300,000.00           

50,000.00              50,000.00               -                          -                         0% -                         
50,000.00             50,000.00             -                        -                         -                        
50,000.00             50,000.00             -                        -                         -                        

383,706.00           566,965.00           254,507.00           670,000.00            340,000.00           

29,978.00               95,135.00               

(1) โครงการสงเสรมิพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวนัเขาพรรษา -                         -                          -                          30,000.00              67% 50,000.00              
(2) โครงการสงสรมิคณุธรรมจรยิกรรมแกจนท.เด็กและเยาวชน -                         -                          -                          30,000.00              100% 60,000.00              
(3) โครงการอนุรกัษสงเสรมิและถายทอดภมูปิญัญาทองถิน่ -                         -                          -                          30,000.00              -33% 20,000.00              
(4) โครงการฝึกอบรมทกัษะการเลนดนตรีไทย -                         -                          -                          30,000.00              0% 30,000.00              
(5) โครงการสบืสานประเพณีวนัลอยกระทง -                         -                          -                          250,000.00            -100% -                         
(6) โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต และวนัผูสงูอายุ -                         -                          -                          100,000.00            -100% -                         
(7) โครงการสงเสรมิพระพุทธศาสนา เนือ่งในวนัวสิาขบชูา -                         -                          -                          10,000.00              -100% -                         
(8) คาใชจายในพธิีทางศาสนา รฐัพธิี และประเพณีตาง ๆ 198,485.00            -                          -                          -                         0% -                         

198,485.00           29,978.00             95,135.00             480,000.00            160,000.00           
198,485.00           29,978.00             95,135.00             480,000.00           160,000.00           

39,000.00              -                          -                          -                        0% -                        
-                         -                          94,550.00               95,050.00              100% 99,550.00              

รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภณัฑ 

ครุภณัฑกฬีา
(1) คาจดัซื้อเครือ่งออกกาํลงักาย

รวมคาครุภณัฑ 
รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงนิอดุหนุนสวนราชการ
รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่
งบดําเนินงาน

คาใชสอย
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

งบลงทุน
คาครุภณัฑ 

ครุภณัฑสาํนกังาน
 - คาใชจายในการจดัซื้อครุภณัฑสาํนกังาน (โตะหมูบชูา)
 - โครงการจดัซื้อเครือ่งเลนดนตรีไทย

ครุภณัฑดนตรีและนาฏศลิป



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

39,000.00             -                        94,550.00             95,050.00              99,550.00             
39,000.00             -                        94,550.00             95,050.00              99,550.00             

237,485.00           29,978.00             189,685.00           575,050.00            259,550.00           
621,191.00           596,943.00           444,192.00           1,245,050.00         599,550.00           

 
-                         -                          -                          215,000.00            ##### -                         
-                         112,800.00            94,880.00               122,000.00            3.57% 126,360.00            
-                         24,000.00               18,000.00               24,000.00              0.00% 24,000.00              
-                        136,800.00           112,880.00           361,000.00            150,360.00           
-                        136,800.00           112,880.00           361,000.00            150,360.00           

-                         10,000.00               -                          28,200.00              -62% 10,600.00              
-                        10,000.00             -                        28,200.00              10,600.00             

(1) คาใชจายโครงการอบรมป องกนัและกาํจดัศตัรูพีชโดยชีววธิี 21,000.00              -                          23,250.00               50,000.00              0% 50,000.00              
(2) คาใชจายโครงการพฒันาศกัยภาพผูนําเกษตร -                         -                          -                          100,000.00            -100% -                         
(2) คาใชจายโครงการอบรมใชปุ ยพืชสด -                         -                          -                          -                         100% 50,000.00              

21,000.00             -                        23,250                   150,000.00           100,000.00           
6,480.00                8,476.00                 1,834.00                 20,000.00              0% 20,000.00              
6,480.00               8,476.00               1,834.00               20,000.00              20,000.00             

27,480.00             18,476.00             25,084.00             198,200.00            130,600.00           

-                         4,700.00                 -                          -                        0% -                        
-                         -                          29,000.00               30,000.00              100% -                         
-                         -                          5,800.00                 6,100.00                100% -                         

รวมคาใชสอย

ครุภณัฑคอมพวิเตอร
(2) คาจดัซื้อเครือ่งสาํรองไฟฟ า

รวมคาวสัดุ

(1) เครือ่งคอมพวิเตอรสาํหรบังานประมวลผล (แบบที ่2)

รวมงบดําเนินงาน

คาวสัดุ
วสัดุการเกษตร

รวมคาครุภณัฑ 
รวมงบลงทุน

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ ายประจํา)

คาตอบแทนพนกังานจาง
เงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง
เงนิเดือนพนกังาน

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ ายประจํา)
รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน 
รวมคาตอบแทน

คาใชสอย
รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

งบลงทุน
คาครุภณัฑ 

ครุภณัฑการเกษตร
 - จดัซื้อเครือ่งปั้มนํ้า



ปี 2557 ปี 2558      ปี 2559 ณ วนัที่
ทํางบประมาณ ปี 2559

ยอด
ตาง 
(%)

ปี 2560
รายจายจริง ประมาณการ

-                        4,700.00               34,800.00             36,100.00              -                        

-                        24,180.00               -                          -                          -                         
-                        24,180.00             -                        -                         -                        
-                        28,880.00             34,800.00             36,100.00              -                        

27,480.00             184,156.00           172,764.00           595,300.00            280,960.00           

(1) คาใชจายโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรฯิ 36,108.00              4,500.00                 -                          30,000.00              0% 30,000.00              
36,108.00             4,500.00               -                        30,000.00             30,000.00             
36,108.00             4,500.00               -                        30,000.00             30,000.00             
36,108.00             4,500.00               -                        30,000.00             30,000.00             
63,588.00             188,656.00           172,764.00           625,300.00            310,960.00           

93,944.00              87,818.00               93,370.00               103,450.00            25% 129,000.00            
42,000.00              42,000.00               31,500.00               48,000.00              0% 48,000.00              

-                          7,448,200.00         -                         100% 10,980,000.00       
-                          1,424,800.00         -                         100% 2,006,400.00         

1,171,236.00        83,000.00               414,500.00            985,850.00            18% 1,161,735.00         
335,500.00            120,000.00            270,000.00            270,000.00            0% 270,000.00            
176,330.00            205,000.00            240,000.00            240,000.00            0% 240,000.00            

-                         13,080.00               -                          -                          -                         
1,819,010.00       550,898.00           9,922,370.00        1,647,300.00        14,835,135.00      
1,819,010.00       550,898.00           9,922,370.00        1,647,300.00        14,835,135.00      
1,819,010.00       550,898.00           9,922,370.00        1,647,300.00        14,835,135.00      

26,966,285.52     30,339,753.71      27,703,538.40      35,990,000.00      48,000,000.00      

อาคารตาง ๆ
คากอสรางศูนยเพาะชํากลาไม

รวมงบลงทุน

รวมคาครุภณัฑ 
คาทีด่ินและสิง่กอสราง

รวมงานสงเสริมการเกษตร
งานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไม

งบดําเนินงาน

รวมคาทีด่ินและสิง่กอสราง

คาตอบแทนใชสอยและวสัดุ
คาใชสอย

รายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

รวมงานอนุรกัษแหลงนํ้าและป าไม
รวมแผนงานการเกษตร

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงนิสมทบทุนประกนัสงัคม
เบีย้ยงัชีพผูป วยโรคเอดส

เงนิสาํรองจาย
รายจายตามขอผูกพนั

เบีย้ยงัชีพผูสงูอายุ (เงนิอดุหนุน)
เบีย้ยงัชีพผูพกิาร (เงนิอดุหนุน)

รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

เงนิสมทบทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.)
เงนิบาํเหน็จลูกจางประจาํ

รวมงบกลาง
รวมงานงบกลาง



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด
อาํเภอ ดานขุนทด   จงัหวดันครราชสีมา

ประมาณการรายจายรวมทัง้สิ้น 48,000,000 บาท จายจากรายไดจดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 9,422,960 บาท
งบบุคลากร รวม 6,888,960 บาท
เงินเดือน (ฝ ายการเมือง) รวม 3,694,320 บาท
เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท

1.1.1 ประเภทเงนิเดือนนายก/รองนายก    ต ัง้ไว  514,080.-  บาท เพือ่
จายเป็น
-  เงนิเดือนนายกฯ  เดือนละ 20,400.- บาท เป็นเงนิ 244,800.-  บาท
-  เงนิเดือนรองนายกฯ   จาํนวน  2  คน  เดือนละ  11,220.- บาท  เป็น
เงนิ  269,280.-  บาท    
 (สาํนกังานปลดั)

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท
     1.1.2 ประเภทเงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก ต ัง้
ไว 42,120.- บาท เพือ่จายเป็น
-  เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายกฯ   เดือนละ    1,750
.-  บาท     เป็นเงนิ   21,000  บาท   
-  เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงรองนายกฯ      จาํนวน   2   คน    เดือน
ละ 880.- บาท             เป็นเงนิ 21,120.- บาท   (สาํนกังานปลดั)

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท
           1.1.3 ประเภทเงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก  ต ัง้
ไว 42,120.- บาท   เพือ่จายเป็น
-  เงนิคาตอบแทนพเิศษนายกฯ   เดือนละ    1,750.-  บาท       เป็น
เงนิ   21,000  บาท             
-  เงนิคาตอบแทนพเิศษรองนายกฯ          จาํนวน   2   คน     เดือน
ละ   880.-    บาท  เป็นเงนิ  21,120.-   บาท              (สาํนกังานปลดั)

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวน
ตาํบล จาํนวน 86,400 บาท

 1.1.4 ประเภทเงนิคาตอบแทนเลขานุการ  ต ัง้ไว  86,400.- บาท  เพือ่
จายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกฯ  เดือนละ  7,200.- บาท เป็น
เงนิ  86,400.- บาท  (สาํนกังานปลดั)
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เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 3,009,600 บาท
 1.1.5 ประเภทเงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่  ต ัง้ไว 3,009,600.- บาท เพือ่จายเป็นคาตอบแทนใหแก
1) ประธานสภา เดือนละ11,220.- บาท เป็นเงนิ 134,640.-  บาท2) รอง
ประธานสภา    เดือนละ 9,180.- บาท เป็นเงนิ 110,160.-บาท
 3) สมาชกิสภา จาํนวน 31 คน   เดือนละ  7,200.- บาท  เป็น
เงนิ  2,678,400.-  บาท 
4) เลขานุการสภา  เดือนละ  7,200.- บาท  เป็นเงนิ 86,400.-     บาท
 (สาํนกังานปลดั)

เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 3,194,640 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 2,245,800 บาท

1.2.1  ประเภทเงนิเดือนพนกังาน  ต ัง้ไว 2,245,800.- บาท เพือ่จายเป็น
เงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานสวน
ตาํบล   จาํนวน  8  อตัรา ดงัน้ี
 1) ปลดัองคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด(นกับรหิารงานทองถิน่ ระดบั
กลาง)  เป็นเงนิ 429,120.-บาท
 2) นกับรหิารงานทั่วไป (หวัหนาสาํนกัปลดั ระดบัตน)          เป็น
เงนิ   336,360.-  บาท
          3) นกัวเิคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ          เป็น
เงนิ   254,880.-  บาท
 4) นกัจดัการงานทั่วไปปฏบิตักิาร/ชาํนาญการ           เป็นเงนิ 275,760
.- บาท
          5) นกัทรพัยากรบุคคลชาํนาญการ            เป็นเงนิ 293,880
.-  บาท
 6) นิตกิรปฏบิตักิาร/ชาํนาญการ              เป็นเงนิ 249,240.-  บาท
 7) เจาพนกังานป องกนัและบรรเทาสาธารณภยัชาํนาญงาน            เป็น
เงนิ   207,720.-  บาท
 8) เจาพนกังานธุรการชาํนาญงาน                เป็นเงนิ    198,840.- บาท
 (สาํนกังานปลดั)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 84,000 บาท
 1.2.2 ประเภทเงนิเพิม่ตางๆของพนกังาน   ต ัง้ไว  84,000.-บาท  เพือ่
จายเป็นคาเงนิเพิม่ประจาํตาํแหนงปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล ใน
อตัรา 7,000.-บาท จาํนวน  12  เดือน   อาศยัอาํนาจตาม
มาตรา 15 ประกอบกบัมาตรา 25 วรรคทายแหงพระราชบญัญตัริะเบียบ
บรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกบัประกาศคณะ
กรรมการพนกังานสวนตาํบลจงัหวดันครราชสีมา เรือ่งหลกัเกณฑและ
เงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดือนและวธีิการจายเงนิเดือน และประโยชนตอบ
แทนอืน่(ฉบบัที ่๖) ลงวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ใหมีผลต ัง้แตวนั
ที ่1 มกราคม 2559  และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่มท
 0809.3/ว652 ลงวนัที ่28  มีนาคม พ.ศ. 2559  (สาํนกังานปลดั)
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เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 126,000 บาท
                    1.2.7 ประเภทเงนิประจาํตาํแหนงปลดัองคการบรหิารสวน
ตาํบล ต ัง้ไว  84,000.- บาท   เพือ่จายเป็นคาเงนิประจาํตาํแหนงปลดั
องคการบรหิารสวนตาํบล อตัรา 7,000.-บาท จาํนวน  12  เดือน   อาศยั
อาํนาจตามมาตรา 15 ประกอบกบัมาตรา 25 วรรคทายแหงพระราช
บญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกบั
ประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตาํบลจงัหวดันครราชสีมา เรือ่งหลกั
เกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดือนและวธีิการจายเงนิเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่๖) ลงวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ใหมี
ผลตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2559  และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทอง
ถิน่ ที ่มท 0809.3/ว652 ลงวนัที ่28  มีนาคม พ.ศ. 2559  (สาํนกังาน
ปลดั)
                   1.2.8 ประเภทเงนิประจาํตาํแหนงหวัหนาสาํนกัปลดั ต ัง้
ไว  42,000.- บาท   เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงหวัหนาสาํนกั
ปลดั จาํนวน  12  เดือน ๆ ละ 3,500 บาท อาศยัอาํนาจตามมาตรา 15
 ประกอบกบัมาตรา 25 วรรคทายแหงพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงาน
บุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ
พนกังานสวนตาํบลจงัหวดันครราชสีมา เรือ่งหลกัเกณฑและเงือ่นไขเกีย่ว
กบัอตัราเงนิเดือนและวธีิการจายเงนิเดือน และประโยชนตอบแทน
อืน่(ฉบบัที ่๖) ลงวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ใหมีผลต ัง้แตวนัที ่1
 มกราคม 2559  และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่มท
 0809.3/ว652 ลงวนัที ่28  มีนาคม พ.ศ. 2559   (สาํนกังานปลดั)

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 145,080 บาท
               1.2.3 ประเภทคาจางลูกจางประจาํ    ต ัง้ไว 145,080
.- บาท  เพือ่จายเป็นคาจางประจาํและเงนิปรบัปรุงใหแกลูกจาง
ประจาํ   จาํนวน   1  อตัรา   ดงัตอไปน้ี
 1) คนงานทั่วไป  เป็นเงนิ 145,080.-  บาท
(สาํนกังานปลดั)
  

เงนิเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ จาํนวน 24,000 บาท
1.2.4 ประเภทเงนิเพิม่ตางๆของลูกจางประจาํ   ต ัง้
ไว 24,000.-  บาท  เพือ่จายเป็นคาครองชีพลูกจางประจาํ   อาศยัอาํนาจ
ตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงประราชบญัญตัิ
ระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 โดยถือปฏบิตัติาม
หนงัสือสาํนกังานกจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนั
ที ่30 ธนัวาคม  2558  เรือ่ง ซกัซอมแนวทางการคาํนวณภาระคาใชจาย
ดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยเครง
ครดั  ใหแกลูกจางประจาํ จาํนวน 1 อตัรา  (สาํนกังานปลดั)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 533,760 บาท
 1.2.5 ประเภทคาตอบแทนพนกังานจาง   ต ัง้ไว 533,760.- บาท  เพือ่
จายเป็นคาจางพนกังานจาง จาํนวน   4  อตัรา ดงัตอไปน้ี
1) ผูชวยเจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน  เป็นเงนิ    209,760
.-  บาท
2) พนกังานขบัรถยนต  เป็นเงนิ    108,000.-  บาท
3) คนงานทั่วไป จาํนวน 2 ตาํแหนง   เป็นเงนิ    216,000.-  บาท
 (สาํนกังานปลดั)
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เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 36,000 บาท
 1.2.6 ประเภทเงนิเพิม่ตางๆของพนกังานจาง   ต ัง้
ไว 36,000.-  บาท  เพือ่จายเป็นคาครองชีพลูกจาง อาศยัอาํนาจตาม
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงประราชบญัญตัิ
ระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 โดยถือปฏบิตัติาม
หนงัสือสาํนกังานกจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนั
ที ่30 ธนัวาคม  2558  เรือ่ง ซกัซอมแนวทางการคาํนวณภาระคาใชจาย
ดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยเครง
ครดั  ใหแกลูกจาง จาํนวน 4 อตัรา  (สาํนกังานปลดั)

งบดําเนินงาน รวม 2,465,000 บาท
คาตอบแทน รวม 580,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 330,000 บาท

               2.1.4 ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่  ต ัง้ไว   330,000.- บาท   เพือ่จายเป็นคา
ตอบแทนในการตรวจผลงาน การประเมนิวทิยฐานะ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานของพนกังานสวน
ตาํบล คาใชจายเกีย่วกบัการประเมนิบุคคล ผลงาน วสิยัทศัน การประเมนิ
ประสทิธภิาพการบรหิาร ตามที ่อบต. แตงต ัง้ตามกฎหมาย  คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรบังานจาง  และคาตอบแทนอืน่แกพนกังานสวน
ตาํบล พนกังานจางประจาํ และพนกังานจางเป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจาํปี) ฯลฯ โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะ
เป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557 (สาํนกังานปลดั)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท
     2.1.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา   ต ัง้
ไว 20,000.- บาท   เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการปกตใิหแกพนกังานสวนตาํบล  พนกังานจางประจาํและพนกังาน
จางตามภารกจิ  (สาํนกังานปลดั)

คาเชาบาน จาํนวน 210,000 บาท
2.1.2 ประเภทคาเชาบาน  ต ัง้ไว 210,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิชวย
เหลือคาเชาบานใหแกพนกังานสวนตาํบลผูมีสทิธเิบกิคาเชาบานจาก
องคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด  (สาํนกังานปลดั)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 20,000 บาท
    2.1.1 ประเภทเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร   ต ัง้
ไว 20,000.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของของผู
บรหิาร,พนกังานสวนตาํบล,พนกังานจางประจาํ ทีมี่สทิธเิบกิไดตาม
ระเบียบฯ    (สาํนกังานปลดั)
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คาใชสอย รวม 1,560,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 500,000 บาท

  2.1.5 ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร   ต ัง้
ไว 500,000.-บาท   เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารตางๆ เชน คาจาง
เหมาแรงงานในการจดัทาํสิง่ตางๆ ทีเ่ป็นกจิการในอาํนาจหนาทีข่ององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ คาจางถายพมิพเขียว เย็บหนงัสือ เขาปกหนงัสือ คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาเบ้ียประกนั คาบรกิารกําจดัปลวก คา
จางสูบน้ํา คาจางเผาขยะ คาจางฝงักลบบอขยะ คากําจดัสิง่ปฏกูิล คา
บอกรบัวารสารสิง่พมิพ หนงัสือพมิพหรือเอกสารทางราชการอืน่ๆ ภายใน
สาํนกังาน อบต.  จางเหมาจดัทาํป ายประชาสมัพนัธหรือรณรงคให
ประชาชนไดรบัขอมูลขาวสารตางๆ  ขององคการบรหิารสวนตาํบล และ
การโฆษณาเผยแพรขาวสารขององคการบรหิารสวนตาํบลทางวทิยุ
กระจายเสียง โทรทศัน หรือสิง่พมิพ ฯลฯ  (สาํนกังานปลดั)

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 45,000 บาท
    2.1.7 ประเภทรายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ ต ัง้
ไว 45,000.-  บาท เพือ่จายเป็นคารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะ
บุคคล เพือ่จายเป็นคาเล้ียงรบัรองและตอนรบัผูมาเยือนองคการบรหิาร
สวนตาํบลดานขุนทด  คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการทีไ่ดรบัแตง
ต ัง้ตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบหรือหนงัสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวาง อปท. กบั อปท. หรืออปท. กบัรฐั
วสิาหกจิหรือเอกชน เชน การตอนรบัสวนราชการหรือผูมาศกึษาดู
งาน ฯลฯ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ ว 2381 ลงวนั
ที ่ 28 กรกฎาคม  2548  โดยใหต ัง้งบประมาณรายจายไดไมเกนิปี
ละ 1% ของรายไดจรงิปีทีล่วงมาไมรวมเงนิคาของขวญั คาพมิพ
เอกสาร  หรือคาใชจายอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นในการรบัรอง และคารบัรองในการ
ประชุมสภาทองถิน่   เพือ่จายเป็นคาอาหาร เครือ่งดืม่ และคาบรกิารอืน่ ๆ
 ทีจ่าํเป็นตองจายในการประชุมสภา ฯลฯ   (สาํนกังานปลดั)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว 420,000.- บาท จาํนวน 420,000 บาท

        (1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้
ไว 420,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาใช
จายในการฝึกอบรมสมัมนา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมและคาใชจาย
อืน่ ๆ  ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวน
ตาํบล  พนกังานจาง  คณะผูบรหิาร  สมาชกิสภาองคการบรหิารสวน
ตาํบล  และผูปฏบิตัหินาทีต่ามคาํส ั่งขององคการบรหิารสวนตาํบลทีมี่สทิธิ
ไดรบัตามกฎหมาย  (สาํนกังานปลดั)ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 155 ขอ 1

(2) คาใชจายในการเลือกต ัง้ ต ัง้ไว  5,000.- บาท จาํนวน 5,000 บาท
(2) คาใชจายในการเลือกต ัง้ ต ัง้ไว  5,000.- บาท เพือ่เป็นคาใชจายใน
การเลือกต ัง้ (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาํแหนงทีว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกต ัง้ส ั่งใหมีการเลือกต ัง้ใหม และกรณีอืน่ๆ) โดยถือ
ปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0890.4/ว
 3992 ลงวนัที ่2ตุลาคม 2556 และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองสวน
ทองถิน่ ที ่มท 0890.4/468 ลงวนัที ่17 มกราคม 2556 สมาชกิสภาทอง
ถิน่   หรือผูบรหิารทองถิน่   อีกท ัง้ใหความรวมมือในการประชา
สมัพนัธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงึ
สทิธแิละหนาทีแ่ละการมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกต ัง้สภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชกิวุฒสิภา ตามความเหมาะสม (สาํนกังานปลดั) ดงั
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560– 2562 หนา 159 ขอ 2
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(3) คาใชจายในการจดังาน   ต ัง้ไว  35,000.- บาท จาํนวน 35,000 บาท
(3) คาใชจายในการจดังาน   ต ัง้ไว  35,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาจดั
งานตาง ๆ ซึง่เป็นวนัสาํคญัของทางราชการ  รฐัพธีิ พระราชพธีิ งาน
พธีิ  การจดันิทรรศการ  หรืองานกจิกรรมทองถิน่ ฯลฯ  (สาํนกังานปลดั) 

(4) คาใชจายในการฝึกอบรมและทศันะศกึษาดูงาน   ต ัง้ไว 400,000.- บาท จาํนวน 400,000 บาท
(4) คาใชจายในการฝึกอบรมและทศันะศกึษาดูงาน   ต ัง้ไว 400,000
.- บาท    เพือ่จายเป็นคาศกึษาดูงานของพนกังานสวนตาํบล  พนกังาน
จาง  คณะผูบรหิาร  และสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบล โดยจายเป็น
คาอาหาร คาเครือ่งดืม่ คาวสัดุ คาวทิยากร คาพาหนะ คาทีพ่กั  และคาใช
จายอืน่ๆทีจ่าํเป็นในโครงการ (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 155 ขอ 2

(5) คาใชจายโครงการสงเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม ต ัง้ไว 30,000.-  บาท จาํนวน 30,000 บาท
  (5) คาใชจายโครงการสงเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม ต ัง้
ไว 30,000.-  บาท  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการฯ ของพนกังาน
สวนตาํบล คณะผูบรหิาร และสมาชกิอบต. โดยจายเป็นคาอาหาร  คา
เครือ่งดืม่  คาวสัดุ คาวทิยากร คาพาหนะ และคาใชจายอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นใน
โครงการ (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หนา 156 ขอ 4  

(6) คาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไม และคาพวงมาลา  ต ัง้ไว 
5,000.- บาท

จาํนวน 5,000 บาท
(6) คาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไม และคาพวงมาลา  ต ัง้
ไว   5,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาพวงมาลยั  ชอดอกไม  กระเชา
ดอกไม และพวงมาลา  สาํหรบัพธีิการ วนัสาํคญัตางๆ ตามวาระและโอกาส
ทีจ่าํเป็นและมีความสาํคญั  (สาํนกังานปลดั)

(7)คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิที์ด่นิและรงัวดัทีด่นิ ต ัง้ไว 20,000.- 
บาท

จาํนวน 20,000 บาท
(7)คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิที์ด่นิและรงัวดัทีด่นิ ต ัง้
ไว 20,000.- บาท   เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิที์ด่นิ
และรงัวดัทีด่นิฯลฯ ขององคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด   (สาํนกังาน
ปลดั) 

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 100,000 บาท
    2.1.6 ประเภทรายจายคาบาํรุงรกัษาและซอมแซม ต ัง้
ไว 100,000.-บาท เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและซอมแซมทรพัยสนิ
ตางๆ วสัดุ ครุภณัฑ ทีอ่ยูในความดูแลขององคการบรหิารสวนตาํบลดาน
ขุนทดทีช่าํรุดเสียหาย ไดแก เครือ่งตดัหญา เครือ่งถายเอกสาร เครือ่ง
พมิพดีด เครือ่งคอมพวิเตอร รถกระเชา รถจกัรยานยนต  รถ
ยนต  ตู  โตะ วทิยุสือ่สาร ฯลฯ (สาํนกังานปลดั)

คาวสัดุ รวม 325,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

      2.1.9 ประเภทคาวสัดุสาํนกังาน   ต ัง้ไว 20,000.- บาท  เพือ่จายเป็น
คาจดัซ้ือสิง่ของและเครือ่งใชตางๆ เชน กระดาษ ดนิสอ ปากกา เครือ่งคดิ
เลข แฟ ม ธงชาต ิตรายางฯลฯ(สาํนกังานปลดั) 

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท
 2.1.13 ประเภทวสัดุไฟฟ าและวทิยุ   ต ัง้ไว 5,000.- บาท เพือ่จายเป็นคา
ซ้ือฟิวส ปล ัก๊ไฟฟ า สวติซไฟฟ า หลอดไฟ แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สาร เสา
อากาศสาํหรบัวทิยุ ฯลฯ เพือ่ใชในสาํนกังาน  (สาํนกังานปลดั) 
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วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 20,000 บาท
      2.1.10 ประเภทวสัดุงานบานงานครวั   ต ัง้ไว 20,000.- บาท  เพือ่
จายเป็นคาจดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน ชุดแกวกาแฟ  ชอน
กาแฟ  แกวน้ํา  แปรง ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ฯลฯ  (สาํนกังานปลดั) 

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 20,000 บาท
      2.1.11 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนสง   ต ัง้
ไว 20,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรี ่ ยางนอก  ยางใน ฯลฯ รวม
ถงึการซอมแซมและบาํรุงรกัษาสาํหรบัรถจกัรยานยนตและรถยนตทีใ่ชใน
การปฏบิตัริาชการขององคการบรหิารสวนตาํบล  (สาํนกังานปลดั)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 250,000 บาท
 2.1.12 ประเภทคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่   ต ัง้
ไว 250,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ทีใ่ช
ในการปฏบิตัริาชการขององคการบรหิารสวนตาํบล เชน  นํ้ามนั
เบนซนิ สาํหรบั   เครือ่งตดัหญา  เครือ่งพนหมอกควนั, น้ํามนัดีเซลสาํหรบั
รถยนต   น้ํามนัเครือ่ง   น้ํามนัเบรกและน้ํามนัหลอลืน่  สาํหรบัรถ
ยนต  จารบี  น้ํามนัเกียร  น้ํามนัเฟืองทาย ฯลฯ    (สาํนกังานปลดั)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท
2.1.14 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร  ต ัง้ไว 10,000.- บาท เพือ่จาย
เป็นคากระดาษ ปากกา โปสเตอร พูกนั ผา สี เมมโมลีก่ารด ภาพถายดาว
เทียม และคาลางอดัขยายภาพกจิกรรมขององคการบรหิารสวนตาํบลฯลฯ
 (สาํนกังานปลดั)

งบลงทุน รวม 49,000 บาท
คาครุภณัฑ รวม 49,000 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

(1) คาจดัซ้ือเครือ่งทาํน้ํารอน - น้ําเย็น ต ัง้ไว  10,000.-บาท จาํนวน 10,000 บาท
(1) คาจดัซ้ือเครือ่งทาํน้ํารอน - น้ําเย็น ต ัง้ไว  10,000.-บาท เพือ่จายเป็น
คาจดัซ้ือเครือ่งทาํน้ํารอน – น้ําเย็น จาํนวน 1 เครือ่ง รายละเอียดเป็นตูกด
น้ํารอนและน้ําเย็นสาํหรบัควํ่าถงัน้ํา จาํนวน 2 หวักอก เพือ่จดัหาน้ําดืม่ไว
บรกิารประชาชนทีม่าตดิตอราชการ (ราคาสืบทราบจากทองตลาด เน่ือง
จากเป็นราคาทีเ่คยจดัซ้ือตามราคาในทองถิน่) (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏ
ในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 163 ขอ 19

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร
(1) คาจดัซ้ือเครือ่งมลัตมีิเดียโปรเจคเตอร ต ัง้ไว  39,000.-บาท จาํนวน 39,000 บาท

          (1) คาจดัซ้ือเครือ่งมลัตมีิเดียโปรเจคเตอร ต ัง้
ไว  39,000.-บาท เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งมลัตมีิเดียโปรเจค
เตอร ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens จาํนวน 1 เครือ่ง เพือ่ใช
ในสาํนกังาน (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ พ.ศ. 2558) (สาํนกังาน
ปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 164 ขอ 20

งบรายจายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอืน่ จาํนวน 20,000 บาท

  4.1.1 ประเภทรายจายอืน่ ต ัง้ไว 20,000.- บาท   เพือ่เป็นคาจางองคกร
หรือสถาบนัทีเ่ป็นกลางเพือ่ประเมนิการใหบรกิารประชาชน (สาํนกังาน
ปลดั)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 41 ขอ 1
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งานบริหารงานคลงั รวม 2,924,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,886,840 บาท
เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,886,840 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,685,160 บาท

1.1.1  ประเภทเงนิเดือนพนกังาน   ต ัง้ไวรวม  1,685,160.- บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานสวน
ตาํบล  จาํนวน   6  อตัรา  ดงัน้ี
1) ผูอาํนวยการกองคลงั เป็นเงนิ  342,720.- บาท
2) นกัวชิาการเงนิและบญัชี  เป็นเงนิ  299,640.- บาท
3) นกัวชิาการพสัดุ  เป็นเงนิ   355,320.- บาท
4) นกัวชิาการคลงั   เป็นเงนิ   276,960.- บาท
5) นกัวชิาการจดัเก็บรายได เป็นเงนิ  245,280.- บาท
6) เจาหนาทีจ่ดัเก็บรายได  เป็นเงนิ  165,240.- บาท
 (กองคลงั)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 2,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงนิเพิม่ตางๆของพนกังาน   ต ัง้ไว  2,000.-  บาท  เพือ่
จายเป็นคาครองชีพพนกังานสวนตาํบล  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วา
ดวยการเบกิจายเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของขาราชการ  และลูกจาง
ประจาํของสวนราชการ พ.ศ. 2548  แกไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่5) พ.ศ
. 2555 ลงวนัที ่ 13  มกราคม  2555 และเงนิปรบัเพิม่ตามคณุวุฒกิาร
ศกึษาทีเ่ป็นคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง อาศยัอาํนาจตาม
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงประราชบญัญตัิ
ระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542  ฉบบัที ่2 ประกอบกบั
มตคิณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลในการประชุมคร ัง้
ที ่2/2555 เมือ่วนัที ่29 กุมภาพนัธ 2555 มตคิณะกรรมการพนกังาน
สวนจงัหวดันครราชสีมา ในการประชุมคร ัง้ที ่5/2555  เมือ่วนั
ที ่ 31 พฤษภาคม 2555  ใหแกพนกังานสวน
ตาํบล จาํนวน 6 อตัรา  (กองคลงั)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท
1.1.6 ประเภทเงนิประจาํตาํแหนงผูอาํนวยการกองคลงั ต ัง้
ไว   42,000.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงผูอาํนวยการกอง
คลงั จาํนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500.-บาท อาศยัอาํนาจตาม
มาตรา 15 ประกอบกบัมาตรา 25 วรรคทายแหงพระราชบญัญตัริะเบียบ
บรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกบัประกาศคณะ
กรรมการพนกังานสวนตาํบลจงัหวดันครราชสีมา เรือ่งหลกัเกณฑและ
เงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดือนและวธีิการจายเงนิเดือน และประโยชนตอบ
แทนอืน่(ฉบบัที ่๖) ลงวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ใหมีผลต ัง้แตวนั
ที ่1 มกราคม 2559  และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่มท
 0809.3/ว652 ลงวนัที ่28  มีนาคม พ.ศ. 2559 (กองคลงั)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 133,680 บาท
1.1.4 ประเภทคาตอบแทนพนกังานจาง  ต ัง้ไว   133,680.- บาท   เพือ่
จายเป็นคาจางพนกังานจางตามภารกจิ จาํนวน  1  อตัรา  ดงัน้ี
1) ผูชวยเจาหนาทีจ่ดัเก็บรายได       เป็นเงนิ     133,680.-  บาท
 (กองคลงั)
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เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 24,000 บาท
1.1.5 ประเภทเงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง ต ัง้ไว 24,000.- บาท  เพือ่
จายเป็นคาครองชีพพนกังานจางตามภารกจิ จาํนวน  1  อตัรา  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว
ของขาราชการ  และลูกจางประจาํของสวนราชการ  พ.ศ. 2548 แกไข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2555   ลงวนั
ที ่ 13  มกราคม  2555  ประกอบกบัมตคิณะกรรมการกลางพนกังานสวน
ตาํบลในการประชุมคร ัง้ที ่2/2555 เมือ่วนัที ่ 29  กุมภาพนัธ 2555   มติ
คณะกรรมการพนกังานสวนจงัหวดันครราชสีมา ในการประชุมคร ัง้
ที ่5/2555 เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2555 (กองคลงั)

งบดําเนินงาน รวม 1,019,500 บาท
คาตอบแทน รวม 312,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 160,000 บาท

2.1.4 ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่     ต ัง้ไว   160,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาตอบ
แทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจางเป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจาํปี) ฯลฯ โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะ
เป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557 (กองคลงั)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท
2.1.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา  ต ัง้ไว  10,000
.- บาท  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  ใหแก
พนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง  (กองคลงั)

คาเชาบาน จาํนวน 97,500 บาท
2.1.1 ประเภทคาเชาบาน     ต ัง้ไว  97,500.- บาท  เพือ่จายเป็นคาเชา
บานของพนกังานสวนตาํบล   (กองคลงั)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 45,000 บาท
2.1.2 ประเภทเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร  ต ัง้ไว 45,000.- บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบ   (กองคลงั)

คาใชสอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท

2.1.5 ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร   ต ัง้ไว
รวม  10,000.-บาท   เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารตางๆ เชน คาจาง
เหมาแรงงานในการจดัทาํสิง่ของตางๆ ทีจ่าํเป็น คาจางถายพมิพเขียว เย็บ
หนงัสือ เขาปกหนงัสือ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาเบ้ีย
ประกนั คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารขององคการบรหิารสวน
ตาํบลทางวทิยุกระจายเสียง  โทรทศัน  หรือสิง่พมิพตางๆ ฯลฯ (กองคลงั)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว  80,000.- บาท จาํนวน 80,000 บาท

(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว  80,000.- บาท เพือ่จาย
เป็นคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาใชจายในการฝึกอบรม
สมัมนา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมและคาใชจายอืน่ ๆ  ในการเดนิทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง
ขององคการบรหิารสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบัตามกฎหมาย  (กองคลงั) ดงั
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 155 ขอ 1
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(2) คาใชจายโครงการแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ ต ัง้ไว 50,000.- 
บาท

จาํนวน 50,000 บาท
            (2) คาใชจายโครงการแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ ต ัง้
ไว 50,000.- บาท  เพือ่เป็นคาใชจายเกีย่วกบัการดาํเนินงานจดัทาํแผนที่
ภาษี   เพือ่นําไปใชในการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายได ของ อบ
ต. (กองคลงั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 หนา 153 ขอ 2

คาวสัดุ รวม 190,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 120,000 บาท

2.1.7 ประเภทคาวสัดุสาํนกังาน  ต ัง้ไว  120,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคา
แบบพมิพตาง ๆ     คาซ้ือสิง่ของเครือ่งใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ  ปากกา  แฟ ม  ดนิสอ ตูเก็บเอกสาร โตะคอมพวิเตอร  น้ํา
ดืม่เพือ่ใชบรกิารประชาชนทีม่าตดิตอราชการและพนกังานสวนตาํบล ฯลฯ
  (กองคลงั)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 70,000 บาท
2.1.8 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร  ต ัง้ไว 70,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาจดั
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร  เชน แผนบนัทกึขอมูล,  เทปบนัทกึขอมูล , หวัพมิพ
หรือแถบพมิพสาํหรบัเครือ่งพมิพคอมพวิเตอร,  ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครือ่ง
พมิพแบบเลเซอรและองิคเจ็ท,  แผนกรองแสง, กระดาษตอเนื่อง, สาย
เคเบลิ, Key Board, เมาส  ฯลฯ  (กองคลงั)

คาสาธารณูปโภค รวม 377,000 บาท
คาไฟฟ า จาํนวน 260,000 บาท

2.2.1 ประเภทคาไฟฟ า   ต ัง้ไว 260,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าที่
ใชประจาํอาคารทีท่าํการ ฯลฯ หรืออาคารสถานทีที่อ่ยูในความดูแลของ
องคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด  (กองคลงั)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 36,000 บาท
2.2.2 ประเภทคาน้ําประปา   ต ัง้ไว 36,000.- บาท   เพือ่จายเป็นคาน้ํา
ประปาทีใ่ชประจาํ อาคารทีท่าํการ  ฯลฯ  หรืออาคารสถานทีที่อ่ยูในความ
ดูแลขององคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด(กองคลงั)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 16,000 บาท
2.2.3 ประเภทคาโทรศพัท   ต ัง้ไว  16,000.- บาท เพือ่จายเป็นคา
โทรศพัทสาํหรบัอาคารทีท่าํการองคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด  (กอง
คลงั)

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 20,000 บาท
2.2.4 ประเภทคาไปรษณีย    ต ัง้ไว  20,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคา
ไปรษณีย คาธนาณตั ิคาดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตู
ไปรษณีย โทรเลข คาอากรแสตมป ฯลฯทีใ่ชในราชการของ อบต.ดานขุน
ทด   (กองคลงั)

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 45,000 บาท
2.2.5 ประเภทคาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  ต ัง้
ไว  45,000.-  บาท เพือ่จายเป็นคาบรกิารดานโทรคมนาคม เชน การสือ่
สารระบบเครือขายคอมพวิเตอร  ระบบอนิเตอรเน็ต  คาเชาพื้นทีท่าํโฮมเพ
จ  และคาตออายุการทาํโฮมเพจรายปีทีใ่ชในการตดิตอประสานงานของ
องคการบรหิารสวนตาํบลดาน    ขุนทดและใหบรกิารประชาชน (กองคลงั)
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งบลงทุน รวม 18,100 บาท
คาครุภณัฑ รวม 18,100 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

(1) คาจดัซ้ือตูเก็บเอกสารแบบทบึ  ต ัง้ไว  4,500.-บาท จาํนวน 4,500 บาท
 (1) คาจดัซ้ือตูเก็บเอกสารแบบทบึ  ต ัง้ไว  4,500.-บาท  เพือ่จายเป็นคา
จดัซ้ือตูเก็บเอกสารแบบบานทบึ  จาํนวน  1  ตู   ขนาดไมนอย
กวา 92 x 46x 87 ซม. (ราคาสืบทราบจากทองตลาด  เน่ืองจากเป็นราคา
ทีเ่คยจดัซ้ือตามราคาในทองถิน่)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 163 ขอ 15 (กองคลงั)

(2) คาจดัซ้ือเกาอ้ีคอมพวิเตอร  ต ัง้ไว   1,600.-บาท จาํนวน 1,600 บาท
 (2) คาจดัซ้ือเกาอ้ีคอมพวิเตอร  จาํนวน  1  ตวั  ต ัง้ไว   1,600.-บาท เพือ่
จายเป็นคาจดัซ้ือเกาอ้ีคอมพวิเตอร จาํนวน 1 ตวั (ราคาสืบทราบจากทอง
ตลาด  เน่ืองจากเป็นราคาทีเ่คยจดัซ้ือตามราคาในทองถิน่)  ดงัปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 162 ขอ 12 (กองคลงั)

ครุภณัฑคอมพวิเตอร
(1)  คาจดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด สี แบบ  Network  ตัง้ไว   
12,000.-บาท

จาํนวน 12,000 บาท
           (1)  คาจดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด สี แบบ  Network  ตัง้
ไว   12,000.-บาท
 คณุลกัษณะพื้นฐาน
 -มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา  600x600  dpi
 -มีความเร็วในการพมิพรางขาวดาํไมนอยกวา  18  หนาตอนาที  (ppm)
 -มีความเร็วในการพมิพรางสีไ่มนอยกวา  18  หนาตอนาที  (ppm)
 -มีหนวยความจาํ (Momory)ขนาดไมนอยกวา 128 MB
 -สามารถพมิพเอกสารกลบัหนาอตัโนมตัไิด
 -มีชองเชือ่มตอ(Interface)  แบบ  Parallel  หรือUSB 2.0  หรือดี
กวา  จาํนวนไมนอยกวา  1  ชอง
 -มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย  (Network  Interface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกวา  จาํนวนไมนอยกวา  1  ชอง  หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  (WiFi)  ได
 -สามารถใชไดกบั  A4,Letter,Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส
กระดาษไมนอยกวา  250  แผน
(ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ  ICT )
ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 163 ขอ 16
  (กองคลงั)
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
คาใชสอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

(1) คาใชจายในการจดัทาํโครงการปกป องสถาบนัสาํคญัของชาต ิต ัง้ไว  
50,000.- บาท

จาํนวน 50,000 บาท
(1) คาใชจายในการจดัทาํโครงการปกป องสถาบนัสาํคญัของชาต ิต ัง้
ไว  50,000.- บาท  โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัรยิ ซึง่เป็นสถาบนั
ของชาตอินัเป็นศูนยรวมแหงความเป็นชาตแิละความสามคัคขีองคนใน
ชาต ิโดยการสนบัสนุนโครงการปกป องสถาบนัของชาตแิละใหประชาชนมี
สวนรวมในกจิกรรมดงักลาว โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0310.4/ว2128 ลงวนั
ที ่31  กรกฎาคม 2557   (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 159 ขอ 1

(2) คาใชจายในการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลสาํคญั ต ัง้
ไว 20,000.- บาท

จาํนวน 20,000 บาท
(2) คาใชจายในการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สาํคญั ต ัง้ไว 20,000.- บาท   เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัต ัง้จุดตรวจชวง
เทศกาลตางๆ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทอง
ถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2557 (สาํนกั
งานปลดั)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 166 ขอ 1

(3) คาใชจายในการฝึกอบรมและทบทวนหลกัสูตรอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ าย
พลเรือน     (อปพร.)  ต ัง้ไว  50,000.- บาท

จาํนวน 50,000 บาท
(3) คาใชจายในการฝึกอบรมและทบทวนหลกัสูตรอาสาสมคัรป องกนัภยั
ฝ ายพลเรือน     (อปพร.)  ต ัง้ไว  50,000.- บาท  เพือ่เป็นคาใชจายใน
การฝึกอบรมและทบทวน  พรอมท ัง้วสัดุในการฝึกอบรมสมาชกิ อปพร. คา
ตอบแทนวทิยากร   คาอาหาร   เครือ่งดืม่   คาทีพ่กัและจดัเตรียม
โครงการ  ฯลฯ  (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 166 ขอ 2

(4) คาใชจายในการจดัทาํโครงการฝึกอบรมซกัซอมแผนป องกนัสาธารณภยั 
ต ัง้ไว 50,000.- บาท

จาํนวน 50,000 บาท
(4) คาใชจายในการจดัทาํโครงการฝึกอบรมซกัซอมแผนป องกนัสาธารณ
ภยั ต ัง้ไว 50,000.- บาท  เพือ่เป็นคาใชจายในการฝึกอบรม
โครงการฯ โดยจายเป็นคาตอบแทนวทิยากร   คาอาหาร   เครือ่งดืม่   คาที่
พกัและจดัเตรียมโครงการ  ฯลฯ  (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผน
พฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 167 ขอ 5

(5) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ   ต ัง้ไว  80,000.- บาท จาํนวน 80,000 บาท
(5) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ   ต ัง้ไว  80,000.- บาท  เพือ่จาย
เป็นคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  และคาใชจายอืน่ๆสาํหรบัผูปฏบิตัิ
งาน หรือชวยเหลือผูประสบสาธารณภยัใหเพียงพอ เชน อปพร. หนวยกู
ชีพกูภยั  โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท
 0808.2/3795  ลงวนัที ่ 17  พฤศจกิายน 2552 และหนงัสือกระทรวง
มหาดไทยดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/3358  ลงวนั
ที ่ 29  ตุลาคม 2553 (สาํนกังานปลดั) 
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งานป องกนัภยัฝ ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 3,865,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
คาใชสอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

(1) คาใชจายในโครงการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบสาธารณภยัตางๆ ต ัง้
ไว 50,000.- บาท

จาํนวน 50,000 บาท
(1) คาใชจายในโครงการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบสาธารณภยั
ตางๆ ต ัง้ไว 50,000.- บาท  เพือ่เป็นคาใชจายในบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนทีเ่กดิจากสาธารณภยัตางๆ เชน อุทกภยั วาตภยัน้ําป าไหล
หลาก แผนดนิถลม ภยัแลง ภยัหนาว อคัคภียั และไฟป า  โดยดาํเนินการ
ชวยเหลือผูทีไ่ดรบัความเดือดรอนเป็นสิง่ของในการดาํรงชีพเบ้ืองตนหรือ
จายเป็นเงนิ ครอบครวัละไมเกนิ 3,000.-บาท ใหถือปฏบิตัติามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0313.4/ว667 ลงวนัที ่12
 มีนาคม 2554 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
 4224 ลงวนัที ่ 10  ตุลาคม  2554 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท
 0808.2/ว 3215 ลงวนัที ่6  มถุินายน 2559   หนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองสวนทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/ว 76  ลงวนัที ่13
  มกราคม  2558  หนงัสือกระทรวงมหาดไทยดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/ว
 4515       ลงวนัที ่ 11  สงิหาคม  2558  และหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองสวนทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/ว843  ลงวนัที ่28
  เมษายน  2559   (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 39 ขอ 8

คาวสัดุ รวม 215,000 บาท
วสัดุเครือ่งแตงกาย จาํนวน 150,000 บาท

     2.1.4 ประเภทวสัดุเครือ่งแตงกาย ต ัง้ไว 150,000.- บาท  เพือ่จาย
เป็นคาใชจายในการจดัซ้ือเครือ่งแตงกายชุดอปพร. เครือ่ง
แบบ เส้ือ กางเกง ถุงเทา รองเทา เข็มขดั หมวก เส้ือกัก๊สะทอนแสง ฯลฯ
  (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 166 ขอ 3

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จาํนวน 50,000 บาท
     2.1.2 ประเภทวสัดุเครือ่งดบัเพลงิ ต ัง้ไว 50,000.- บาท เพือ่จายเป็น
คาจดัซ้ือน้ํายาเคมีเครือ่งดบัเพลงิ ลูกบอลดบัเพลงิ ฯลฯ (สาํนกังานปลดั) ดงั
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 160 ขอ 5

วสัดุอืน่ จาํนวน 15,000 บาท
     2.1.3 ประเภทคาวสัดุอืน่ๆ ต ัง้ไว 15,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาใช
จายในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณตางๆ เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของ อป
พร. เชน  ไฟฉาย กระบอง กรวย แผงเหล็ก  ไฟกระพรบิ  เปลสนาม ฯลฯ
  (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 166 ขอ 3
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งบลงทุน รวม 3,600,000 บาท
คาครุภณัฑ รวม 3,600,000 บาท
ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง

(1) คาจดัซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําดบัเพลงิแบบเอนกประสงค   ต ัง้ไว 
3,500,000.- บาท

จาํนวน 3,500,000 บาท
 (1) คาจดัซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําดบัเพลงิแบบเอนกประสงค   ต ัง้
ไว 3,500,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือรถยนตบรรทุกน้ําดบัเพลงิ
แบบเอนกประสงค(ดีเซล) ชนิด 6 ลอ  เครือ่งยนต 210 แรงมา  ขนาด
บรรจุน้ําไดไมนอยกวา 8,000 ลติร พรอมอุปกรณพเิศษ (ราคาสืบทราบ
จากทองตลาด) (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 164 ขอ 21

ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ
(1) คาจดัซ้ือชุดดบัเพลงิ  ต ัง้ไว 100,000.- บาท จาํนวน 100,000 บาท

(1) คาจดัซ้ือชุดดบัเพลงิ  ต ัง้ไว 100,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือชุด
ดบัเพลงิมาตรฐาน ประกอบดวย เส้ือ กางเกง หมวก รองเทา ถุงมือ ผาคลุม
ศรีษะ ครบชุดฯลฯ  (ราคาสืบทราบจากทองตลาด) (สาํนกังานปลดั) ดงั
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 166 ขอ 3

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกบัการศึกษา รวม 2,370,986 บาท
งบบุคลากร รวม 1,850,886 บาท
เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,850,886 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,031,646 บาท

1.1.1ประเภทเงนิเดือนพนกังาน ต ัง้ไว 1,031,646.-บาท  เพือ่จายเป็น
เงนิเดือนและปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานสวน
ตาํบล  จาํนวน 4 อตัรา ดงัน้ี
1. ตาํแหนง นกับรหิารงานการศกึษา จาํนวน 1 อตัราเป็นเงนิ 305,640
.-บาท
2. ตาํแหนง ครูจาํนวน 2อตัรา  เป็นเงนิ 518,280  บาท
3. ตาํแหนง ครูผูดูแลเด็ก  จาํนวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ  207,726  บาท
(กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท
  1.1.6ประเภทเงนิประจาํตาํแหนงหวัหนาสวนการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมตัง้ไว 42,000.-  บาท เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงหวัหนา
สวนการศกึษา  จาํนวน  12  เดือนๆ ละ 3,500 บาท อาศยัอาํนาจตาม
มาตรา 15 ประกอบกบัมาตรา 25 วรรคทายแหงพระราชบญัญตัริะเบียบ
บรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกบัประกาศคณะ
กรรมการพนกังานสวนตาํบลจงัหวดันครราชสีมา เรือ่งหลกัเกณฑและ
เงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดือนและวธีิการจายเงนิเดือน และประโยชนตอบ
แทนอืน่(ฉบบัที ่๖) ลงวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ใหมีผลต ัง้แตวนั
ที ่1 มกราคม 2559  และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่มท
 0809.3/ว652 ลงวนัที ่28  มีนาคม พ.ศ. 2559 (กองการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม)
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คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 720,000 บาท
                1.1.4ประเภทคาตอบแทนพนกังานจาง   ต ัง้ไว 720,000
.-บาทเพือ่จายเป็นคาจางพนกังานตามภารกจิและพนกังานจางท ั่ว
ไป  จาํนวน5 อตัราดงัน้ี
 1) พนกังานจางตามภารกจิ   ตาํแหนงผูชวยนกัวชิาการศกึษา จาํนวน1
 อตัราเป็นเงนิ  218,400.-บาท
 2) พนกังานจางตามภารกจิ ตาํแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กจาํนวน 2
 อตัรา เป็นเงนิ285,600.-บาท
 3) พนกังานจางท ั่วไป  ตาํแหนงผูดูแลเด็ก จาํนวน 1อตัรา เป็น
เงนิ108,000.-บาท 
 4) พนกังานจางท ั่วไป  ตาํแหนงคนงานทั่วไป  จาํนวน 1 อตัรา   เป็น
เงนิ  108,000.- บาท
(กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 57,240 บาท
1.1.5 ประเภทเงนิเพิม่ตางๆของพนกังานจาง ต ัง้ไว 57,240.-บาทเพือ่
จายเป็นคาครองชีพลูกจาง อาศยัอาํนาจตามมาตรา 13 มาตรา 14 และ
มาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงประราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวน
ทองถิน่ พ.ศ. 2542 โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือสาํนกังานกจ. กท. และก
.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม  2558  เรือ่ง ซกัซอม
แนวทางการคาํนวณภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ โดยเครงครดั  ใหแกลูกจาง จาํนวน 4 อตัรา (กอง
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 508,100 บาท
คาตอบแทน รวม 207,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 145,100 บาท

      2.1.4 ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ต ัง้ไว  145,100.- บาทเพือ่จายเป็นคาตอบ
แทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบล พนกังานจางประจาํและพนกังานจางเป็น
กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ฯลฯโดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทอง
ถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557และ
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3072 ลงวนัที ่29
  กนัยายน  2557 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท
2.1.3ประเภทคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  ต ัง้
ไว10,000.-บาท  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการปกตใิหแกพนกังานสวนตาํบล พนกังานจางประจาํและพนกังาน
จางตามภารกจิ  (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

คาเชาบาน จาํนวน 42,000 บาท
2.1.1ประเภทคาเชาบานต ัง้ไว  42,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาเชาบาน
ของพนกังานสวนตาํบล  พนกังานจางประจาํ  และพนกังานจางตามภารกจิ
ทีมี่สทิธเิบกิไดตามระเบียบ (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)
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เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท
2.1.2ประเภทเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร   ต ัง้ไว 10,000.- บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสวนตาํบล  พนกังานจาง
ประจาํ  และพนกังานจางตามภารกจิทีมี่สทิธเิบกิไดตามระเบียบ  (กองการ
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

คาใชสอย รวม 261,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 20,000 บาท

2.1.6ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร ต ัง้ไว 20,000.- บาท  เพือ่
จายเป็นคาจางเหมาบรกิารเย็บหนงัสือ เขาปก คาเบ้ียประกนั คาจางถาย
พมิพเขียว คาทาํป ายประชาสมัพนัธขององคการบรหิารสวนตาํบลดานขุน
ทดในการเผยแพรหรือรณรงคใหประชาชนไดรบัขาวสารตางๆ ฯลฯ(กอง
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
(1) คาใชจายโครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชนตาํบลดานขุนทด  ต ัง้ไว  20,000.- บาท

จาํนวน 20,000 บาท
(1) คาใชจายโครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนตาํบลดานขุนทด  ต ัง้ไว  20,000.- บาท  เพือ่จายเป็น
คาใชจายสาํหรบักจิกรรม  โดยจายเป็น คาจดัเตรียมสถานที ่ คาทาํ
อาหาร  คาเครือ่งดืม่  คาวสัดุ  คาวทิยากร  คาเครือ่งเสียง ตลอดจนคาคา
ใชจายอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วของและระบุไวในโครงการฯ ดงัปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 39 ขอ 7 (กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม)

(2) คาใชจายโครงการฝึกอบรมการพูดในทีส่าธารณะและการพฒันา
บุคลกิภาพ  ต ัง้ไว  50,000.- บาท

จาํนวน 50,000 บาท
(2) คาใชจายโครงการฝึกอบรมการพูดในทีส่าธารณะและการพฒันา
บุคลกิภาพ  ต ัง้ไว  50,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาใชจายสาํหรบั
กจิกรรม  โดยจายเป็น คาจดัเตรียมสถานที ่ คาทาํอาหาร  คาเครือ่งดืม่  คา
วสัดุ  คาวทิยากร  คาเครือ่งเสียง ตลอดจนคาคาใชจายอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วของ
และระบุไวในโครงการฯ ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หนา 157 ขอ 7 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

(3) คาใชจายโครงการสงเสรมิการทองเทีย่วตามแนวพระราชดาํร ิต ัง้ไว 
30,000.- บาท

จาํนวน 30,000 บาท
(3) คาใชจายโครงการสงเสรมิการทองเทีย่วตามแนวพระราชดาํร ิต ัง้
ไว 30,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาใชจายสาํหรบักจิกรรม คาจดัเตรียม
สถานที ่คาป ายประชาสมัพนัธแหลงเรียนรูตางๆ  คาทาํอาหาร  คาเครือ่ง
ดืม่  คาวสัดุ  คาวทิยากร  คาเครือ่งเสียง ตลอดจนคาคาใชจายอืน่ๆ  ทีเ่กีย่ว
ของและระบุไวในโครงการฯ ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หนา 148 ขอ 1 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

(4) คาใชจายโครงการศูนยเรียนรูการใชชีวติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ต ัง้ไว 50,000.- บาท

จาํนวน 50,000 บาท
(4) คาใชจายโครงการศูนยเรียนรูการใชชีวติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอ
เพียง ต ัง้ไว 50,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาใชจายสาํหรบักจิกรรม คาจดั
เตรียมสถานที ่คาป ายประชาสมัพนัธแหลงเรียนรูตางๆ  คาทาํอาหาร  คา
เครือ่งดืม่  คาวสัดุ  คาวทิยากร  คาเครือ่งเสียง ตลอดจนคาคาใชจาย
อืน่ๆ  ทีเ่กีย่วของและระบุไวในโครงการฯ ดงัปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 27 ขอ 3 (กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม)
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(5) คาใชจายในการพฒันาครูผูดูแลเด็ก ต ัง้ไว 36,000.- บาท จาํนวน 36,000 บาท
(5) คาใชจายในการพฒันาครูผูดูแลเด็ก ต ัง้ไว 36,000.- บาท เพือ่จาย
เป็นคาพฒันาศกัยภาพผูดูแลเด็กขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ท ัง้3 ศูนย ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 31 ขอ 1 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

(6) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว  50,000.- บาท จาํนวน 50,000 บาท
(6) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว  50,000.- บาท เพือ่จาย
เป็นคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาใชจายในการฝึกอบรม
สมัมนา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไป
ราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวนตาํบล พนกังานจางประจาํ
และพนกังานจางตามภารกจิ และผูปฏบิตัติามคาํส ั่งขององคการบรหิาร
สวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบัตามกฎหมาย   ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ
.ศ. 2560 – 2562 หนา 155 ขอ 1 (กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 5,000 บาท
2.1.5ประเภทรายจายเพือ่บาํรุงรกัษาหรือซอมแซม ต ัง้
ไว 5,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมทรพัยสนิ
ตางๆ และวสัดุ ครุภณัฑ ทีอ่ยูในความดูแลขององคการบรหิารสวนตาํบล
ดานขุนทดทีช่าํรุดเสียหาย ไดแก เครือ่งปรบัอากาศ  เครือ่ง
คอมพวิเตอร เครือ่งปริน้เตอร  เครือ่งสาํรองไฟ  โทรทศัน  เครือ่ง
เลน  CD ,VCD  ฯลฯ  (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

คาวสัดุ รวม 40,000 บาท
วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 40,000 บาท

2.1.8ประเภทวสัดุงานบานงานครวั ต ัง้ไว 40,000.-บาท เพือ่จายเป็นคา
จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชตางๆ ใหกบัศูนยพฒันาเด็กเล็กสงักดัองคการบรหิาร
สวนตาํบลดานขุนทด  เชน แกวน้ํา แปรงสีฟนั  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาลาง
จาน  ไมถูพื้น  ไมกวาด สบู ผงซกัฟอก ฯลฯ(กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม)
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งบลงทุน รวม 12,000 บาท
คาครุภณัฑ รวม 12,000 บาท
ครุภณัฑคอมพวิเตอร

(1) คาคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด สี แบบ Network ราคา ต ัง้ไว   
12,000.-บาท

จาํนวน 12,000 บาท
(1) คาคาจดัซ้ือเครือ่งพมิพชนิดเลเซอร/ชนิด สี แบบ Network ราคา ต ัง้
ไว   12,000.-บาท
 คณุลกัษณะพื้นฐาน
 -มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา  600x600  dpi
 -มีความเร็วในการพมิพรางขาวดาํไมนอยกวา  18  หนาตอนาที  (ppm)
 -มีความเร็วในการพมิพรางสีไ่มนอยกวา  18  หนาตอนาที  (ppm)
 -มีหนวยความจาํ (Momory)ขนาดไมนอยกวา  128 MB
 -สามารถพมิพเอกสารกลบัหนาอตัโนมตัไิด
 -มีชองเชือ่มตอ(Interface)  แบบ  Parallel  หรือUSB 2.0  หรือดี
กวา  จาํนวนไมนอยกวา  1  ชอง
 -มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย  (NetworkInterface)  
แบบ  10/100  Base-T  หรือดีกวา  จาํนวนไมนอยกวา  1  ชอง  หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  (WiFi)  ได
 -สามารถใชไดกบั  A4,Letter,Legal  และ  Custom  โดยมีถาดใส
กระดาษไมนอยกวา  250  แผน
          (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ ICT   11
  มีนาคม 2559 )                                                     
ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 163  ขอ 16
 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 3,737,669 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,829,669 บาท
คาใชสอย รวม 821,600 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

(1) คาใชจายโครงการจดังานวนัเด็ก ต ัง้ไว  100,000.- บาท จาํนวน 100,000 บาท
(1) คาใชจายโครงการจดังานวนัเด็ก ต ัง้ไว  100,000.- บาท  เพือ่จาย
เป็นคาใชจายสาํหรบักจิกรรมและนนัทนาการ  โดยจายเป็นคาตอบ
แทน  ของรางวลั คาวสัดุอุปกรณ  คาอาหารและเครือ่งดืม่  ตลอดจนคาใช
จายอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วของและระบุไวในโครงการฯ  ดงัปรากฏในแผนพฒันา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 39 ขอ 6 (กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม)

(2) คากจิกรรมพฒันาผูเรียนโครงการเปิดโลกกวางเพือ่การเรียนรูและ
พฒันาของเด็กกอนวยัเรียน  ต ัง้ไว  50,000.- บาท

จาํนวน 50,000 บาท
     (2) คากจิกรรมพฒันาผูเรียนโครงการเปิดโลกกวางเพือ่การเรียนรูและ
พฒันาของเด็กกอนวยัเรียน  ต ัง้ไว  50,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาใชจาย
สาํหรบัจดักจิกรรมตางๆ โดยจายเป็นคาอาหารเครือ่งดืม่ คาเดนิทาง และ
คาใชจายอืน่ๆทีเ่กีย่วของและระบุไวในโครงการฯลฯ จาํนวน 3 ศูนย   ซึง่
ดาํเนินการโดยองคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด ดงัปรากฏในแผน
พฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 32 ขอ 1 (กองการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม)
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(3)โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา ต ัง้ไว 671,600.- 
บาท

จาํนวน 671,600 บาท
          (3)โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา ต ัง้
ไว 671,600.- บาท
  - ประเภทคาอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนศูนยพฒันาเด็กเล็กสงักดัองคการ
บรหิารสวนตาํบลดานขุนทด  ต ัง้ไว  515,200.- บาท เพือ่สนบัสนุนคาใช
จายการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 3 ศูนยคอื ศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียน
บานจ ั่นโคกรกัษ(รฐัประชาสรรค)ศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียนวดัถนนหกั
นอยดอนกลอย  ศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมเจรญิสุขตามหนงัสือ
ซกัซอมแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ
.  2560 ใชขอมูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถุินายน  2559จาํนวน 92
 คน จดัสรรในอตัราม้ือละ  20บาทตอคน จาํนวน 280 วนั ดงัปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 30 ขอ 6 (กองการ
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)
  - ประเภทคาการจดัการศกึษา (รายหวั) เด็กนกัเรียนศูนยพฒันาเด็กเล็ก
สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด ต ัง้ไว 156,400.- บาท  เพือ่
สนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 3 ศูนย คอื ศูนยพฒันา
เด็กเล็กโรงเรียนบานจ ั่นโคกรกัษ(รฐัประชาสรรค)ศูนยพฒันาเด็กเล็ก
โรงเรียนวดัถนนหกันอยดอนกลอย  ศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหม
เจรญิสุขตามหนงัสือซกัซอมแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.  2560 ใชขอมูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10
  มถุินายน  2559 จาํนวน 92 คน จดัสรรในอตัราคนละ 1,700บาทตอ
คน 

คาวสัดุ รวม 1,008,069 บาท
คาอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 1,008,069 บาท

2.1.2 ประเภทคาอาหารเสรมิ (นม)ต ัง้ไว1,008,069.-บาทเพือ่จายเป็น
คาอาหารเสรมิ(นม)ของศูนยพฒันาเด็กเล็กสงักดั อบต.ดานขุน
ทด 3 ศูนย คอืศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบานจั่นโคกรกัษ(รฐัประชา
สรรค)ศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียนวดัถนนหกันอยดอนกลอยศูนยพฒันา
เด็กเล็กโรงเรียนบานใหมเจรญิสุข  และโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะ
กรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน(สพฐ.)3 โรงเรียน คอื โรงเรียนบานใหม
เจรญิสุขโรงเรียนบานจ ั่นโคกรกัษ(รฐัประชาสรรค) และโรงเรียนวดัถนน
หกันอยดอนกลอยตามหนงัสือซกัซอมแนวทางการจดัทาํงบประมาณราย
จายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 จดัสรรใหเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 – ป.6ใชขอมูลจาํนวนเด็ก ณ วนัที ่10  มถุินายน  2559ในอตัรา
คนละ  7.37บาท สาํหรบัศูนยพฒันาเด็กเล็กรฐัจดัสรร
ให จาํนวน 280 วนั จาํนวน 92 คน  และสาํหรบัโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน(สพฐ.)รฐัจดัสรรให จาํนวน 260 วนั
จาํนวน 427 คน(จาํนวน 52 สปัดาหๆ ละ 5 วนั เวนวนัเสาร – อาทติย) ดงั
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 30 ขอ 5 (กองการ
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 200,000 บาท
อาคารตาง ๆ

(1)โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กในความรบัผดิชอบองคการบรหิาร
สวนตาํบลดานขุนทด ต ัง้ไว 200,000.- บาท

จาํนวน 200,000 บาท
(1)โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กในความรบัผดิชอบองคการ
บรหิารสวนตาํบลดานขุนทด ต ัง้ไว 200,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาปรบั
ปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กในความรบัผดิชอบองคการบรหิารสวนตาํบลดาน
ขุนทดทัง้ 3 ศูนย  ไดแก ศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบานจ ั่นโคกรกัษ(รฐั
ประชาสรรค)ศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบานใหมเจรญิสุขและศูนย
พฒันาเด็กเล็กโรงเรียนวดัถนนหกันอยดอนกลอย ปรบัปรุงหองเรียน หอง
น้ํา ฯลฯ  รายละเอียดตามแบบอบต.ดานขุนทดกําหนด  ดงัปรากฏในแผน
พฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 30 ขอ 7 (กองการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,708,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,708,000 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ จาํนวน 1,708,000 บาท

(1) อุดหนุนคาอาหารกลางวนัใหแกโรงเรียนในเขตองคการบรหิารสวน
ตาํบลดานขุนทดตัง้ไว1,708,000.- บาท   เพือ่จายเป็นคาอาหารกลางวนั
เด็กนกัเรียนสาํหรบัโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้
พื้นฐาน(สพฐ.) จาํนวน 3 โรงเรียน คอื โรงเรียนบานใหมเจรญิสุข
โรงเรียนบานจ ั่นโคกรกัษ(รฐัประชาสรรค) และ โรงเรียนวดัถนนหกันอย
ดอนกลอย   ตามหนงัสือซกัซอมแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจาย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 จดัสรรใหเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป
.6 ใชขอมูลจาํนวนเด็ก ณ วนั
ที ่10  มถุินายน  2559จาํนวน 427 คน   ในอตัราคน
ละ  20บาท   จาํนวน 200 วนั  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 30 ขอ 4 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกบัสาธารณสุข รวม 2,578,740 บาท
งบบุคลากร รวม 845,760 บาท
เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 845,760 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 639,600 บาท

1.1.1 ประเภทเงนิเดือนพนกังาน  ต ัง้ไวรวม  639,600.- บาท  เพือ่จาย
เป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานสวน
ตาํบล  จาํนวน  2  อตัรา  ดงัน้ี
1) นกับรหิารงานสวนสาธารณสุข เป็นเงนิ      362,640.-   บาท
2) นกัวชิาการสิง่แวดลอม เป็นเงนิ      276,960.-   บาท
 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท
1.1.5 ประเภทเงนิประจาํตาํแหนงหวัหนาสวนสาธารณสุขและสิง่แวด
ลอม ต ัง้ไว 42,000.- บาท   เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงหวัหนาสวน
สาธารณสุขและสิง่แวดลอม จาํนวน 12  เดือน ๆ ละ 3,500.-บาท  อาศยั
อาํนาจตามมาตรา 15 ประกอบกบัมาตรา 25 วรรคทายแหงพระราช
บญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกบั
ประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตาํบลจงัหวดันครราชสีมา เรือ่งหลกั
เกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดือนและวธีิการจายเงนิเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่๖) ลงวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ใหมี
ผลต ัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2559  และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทอง
ถิน่ ที ่มท 0809.3/ว652 ลงวนัที ่28  มีนาคม พ.ศ. 2559 (กองสาธารณ
สุขและสิง่แวดลอม)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 164,160 บาท
 1.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนกังานจาง ต ัง้ไว    164,160.-   บาท  เพือ่
จายเป็นคาจางพนกังานจางตามภารกจิ  จาํนวน 1 อตัรา ดงัน้ี
 1) ผูชวยเจาพนกังานธุรการ เป็นเงนิ 164,160.-   บาท
 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 1,532,980 บาท
คาตอบแทน รวม 132,980 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 66,980 บาท

2.1.4 ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่  ต ัง้ไว   66,980.-  บาท  เพือ่จายเป็นคาตอบแทน
อืน่แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจางเป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจาํปี) โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท
2.1.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ต ัง้
ไว 10,000.-บาท เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการใหแกพนกังานสวนตาํบล  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาเชาบาน จาํนวน 36,000 บาท
2.1.1ประเภทคาเชาบาน    ต ัง้ไว 36,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาเชาบาน
ของพนกังานสวนตาํบล  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 20,000 บาท
2.1.2ประเภทเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร ต ัง้ไว 20,000.- บาท เพือ่จาย
เป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธเิบกิได
ตามระเบียบ  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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คาใชสอย รวม 1,295,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 900,000 บาท

2.1.5 ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร  ต ัง้ไว
รวม 900,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาจางเหมาแรงงานในการจดัทาํสิง่
ตาง ๆ ทีจ่าํเป็น  เชน  คาจางถายพมิพเขียว   เย็บหนงัสือ  เขาปก
หนงัสือ  คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตาง ๆ  คาเบ้ียประกนั คาจางเหมา
สูบสิง่ปฏกูิล คาจางเหมาพนหมอกควนั  คาจางเหมาจดัทาํวารสารสือ่สิง่
พมิพ  คาโฆษณาและเผยแพร   คาจางเก็บขนขยะ  คาจางฝงักลบบอ
ขยะ  คาจดัทาํป ายประชาสมัพนัธขององคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด
ในการเผยแพรหรือรณรงคใหประชาชนไดรบัขาวสารตางๆ ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 15,000 บาท
2.1.8 ประเภทรายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ  ต ัง้
ไว  15,000.- บาท เพือ่จายเป็นคารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะ
บุคคล  คาเล้ียงรบัรองและตอนรบัผูมาเยือนองคการบรหิารสวนตาํบลดาน
ขุนทด  คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการทีไ่ดรบัแตงต ัง้ตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบหรือหนงัสือส ั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือ การประชุมระหวาง  อปท. กบั  อปท. หรือ อปท. กบั รฐั
วสิาหกจิ หรือ เอกชน เชน  การตอนรบัสวนราชการ  หรือ ผูมาศกึษาดู
งาน ฯลฯ  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ ว 2381 ลง
วนัที ่ 28 กรกฎาคม  2548  โดยใหต ัง้งบประมาณรายจายไดไมเกนิปี
ละ 1% ของรายไดจรงิปีทีล่วงมาไมรวมเงนิคาของขวญั คาพมิพ
เอกสาร  หรือคาใชจายอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นในการรบัรอง และคารบัรองในการ
ประชุมสภาทองถิน่   เพือ่จายเป็นคาอาหาร เครือ่งดืม่ และคาบรกิารอืน่ ๆ
 ทีจ่าํเป็นตองจายในการประชุมสภา ฯลฯ 

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
(1) คาใชจายโครงการป องกนัและควบคมุโรคระบาดตามฤดูกาล ต ัง้ไว 
50,000.-  บาท

จาํนวน 50,000 บาท
 (1) คาใชจายโครงการป องกนัและควบคมุโรคระบาดตามฤดูกาล ต ัง้
ไว 50,000.-  บาท  เพือ่ใชจายในการจดัโครงการ ป องกนัและควบคมุ
โรคระบาดตามฤดูกาล โดยจายเป็นคาจดัอบรม คาวทิยากร คาวสัดุ
อุปกรณ คาอาหารและเครือ่งดืม่  คาจางเหมาและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณตางๆ
ทีใ่ชในการป องกนัและควบคมุโรคระบาด (กองสาธารณสุขและสิง่แวด
ลอม)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 44 ขอ 1

(2) คาใชจายโครงการจดัอบรมใหความรูผูประกอบการปศุสตัวในการ
ป องกนัและจดัการมลพษิสิง่แวดลอม ต ัง้ไว  30,000.- บาท

จาํนวน 30,000 บาท
      (2) คาใชจายโครงการจดัอบรมใหความรูผูประกอบการปศุสตัวใน
การป องกนัและจดัการมลพษิสิง่แวดลอม ต ัง้ไว  30,000.- บาท  เพือ่เป็น
คาใชจายในการจดัโครงการ  โดยจายเป็นคาอาหาร  เครือ่งดืม่  คาวสัดุ
อุปกรณ  คาวทิยากร  คาพาหนะ  คาทีพ่กั คาจดัเตรียมสถานที ่ และคาใช
จายอืน่ ๆ  ทีจ่าํเป็นในโครงการ  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) ดงั
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 172 ขอ 4

(3) โครงการรณรงคประชาสมัพนัธการลดภาวะโลกรอนและการรกัษาสิง่
แวดลอมเน่ืองในวนัสิง่แวดลอมโลก ต ัง้ไว 50,000.- บาท

จาํนวน 50,000 บาท
      (3) โครงการรณรงคประชาสมัพนัธการลดภาวะโลกรอนและการ
รกัษาสิง่แวดลอมเน่ืองในวนัสิง่แวดลอมโลก ต ัง้ไว 50,000.- บาท เพือ่
เป็นคาใชจายในการจดัโครงการ  โดยจายเป็นคาอาหาร  เครือ่งดืม่  คา
วสัดุอุปกรณ  คาวทิยากร  คาพาหนะ  คาทีพ่กั คาจดัเตรียมสถานที ่ และ
คาใชจายอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นในโครงการ   (กองสาธารณสุขและสิง่แวด
ลอม) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 172 ขอ 5
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(4) คาใชจายโครงการตลาดนดัมูลฝอยอนัตรายในชุมชน  ต ัง้ไว 100,000.- 
บาท

จาํนวน 100,000 บาท
      (4) คาใชจายโครงการตลาดนดัมูลฝอยอนัตรายในชุมชน  ต ัง้
ไว 100,000.- บาท เพือ่ใชจายในการจดัโครงการ โดยจายเป็นคา
อาหาร  คาเครือ่งดืม่  คาวสัดุอุปกรณ   คาวทิยากร  คาพาหนะ  คาที่
พกั  และคาใชจายอืน่ ๆ  ทีจ่าํเป็นในโครงการ (กองสาธารณสุขและสิง่แวด
ลอม) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 173 ขอ 9

(6) คาใชจายโครงการทองถิน่ไทย  ใสใจความสะอาด  คนในชาตมีิความสุข  
 ต ัง้ไว 30,000.- บาท

จาํนวน 30,000 บาท
      (6) คาใชจายโครงการทองถิน่ไทย  ใสใจความสะอาด  คนในชาตมีิ
ความสุข   ต ัง้ไว 30,000.- บาท  เพือ่ใชจายในการจดัโครงการ โดยจาย
เป็นคาอาหาร  คาเครือ่งดืม่  คาวสัดุอุปกรณ   คาวทิยากร  คาพาหนะ  คา
ทีพ่กั  และคาใชจายอืน่ ๆ  ทีจ่าํเป็นในโครงการ (กองสาธารณสุขและสิง่
แวดลอม) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 174 ขอ 10

(7) คาใชจายโครงการสถานศกึษาสีขาว ต ัง้ไว 30,000.- บาท จาํนวน 30,000 บาท
      (7) คาใชจายโครงการสถานศกึษาสีขาว ต ัง้ไว 30,000.- บาท  เพือ่
เป็นคาใชจายในการจดัโครงการ โดยจายเป็นคาอาหาร เครือ่งดืม่ คาวสัดุ
อุปกรณ คาวทิยากร คาจดัเตรียมสถานที ่และคาใชจายอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นใน
โครงการ ปฏบิตัติามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนที่
สุด ที ่มท 0810.3/ว1102 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2557 (กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 41 ขอ 2

(8) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว 40,000.- บาท จาํนวน 40,000 บาท
(8) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว 40,000.- บาท  เพือ่จาย
เป็นคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาใชจายในการฝึกอบรม
สมัมนา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไป
ราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวนตาํบล    (กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม)ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 155 ขอ 1

5) คาใชจายโครงการฝึกอบรมใหความรูการจดัการน้ําเสียภายในชุมชน  ต ัง้
ไว 30,000.- บาท

จาํนวน 30,000 บาท
      (5) คาใชจายโครงการฝึกอบรมใหความรูการจดัการน้ําเสียภายใน
ชุมชน  ต ัง้ไว 30,000.- บาท เพือ่ใชจายในการจดัโครงการ โดยจายเป็น
คาอาหาร  คาเครือ่งดืม่  คาวสัดุอุปกรณ คาวทิยากร  คาพาหนะ  คาที่
พกั  และคาใชจายอืน่ ๆ  ทีจ่าํเป็นในโครงการ (กองสาธารณสุขและสิง่แวด
ลอม) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 172 ขอ 6

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท
2.1.6 ประเภทคาบาํรุงรกัษาและซอมแซม  ต ัง้ไว  20,000.- บาท เพือ่
จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือครุภณัฑตาง ๆ ทีใ่ชในการปฏบิตังิาน เชน  คา
ครุภณัฑสาํนกังาน คาครุภณัฑวทิยาศาสตรและการแพทย  ครุภณัฑ
คอมพวิเตอร  เป็นตน  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)

คาวสัดุ รวม 105,000 บาท
วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 5,000 บาท

2.1.9 ประเภทคาวสัดุงานบานงานครวั  ต ัง้ไว  5,000.- บาท  เพือ่จาย
เป็นคาจดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชตางๆ เชน แกวน้ํา แปรงขดัหองน้ํา ไม
กวาด น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)
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วสัดุอืน่ จาํนวน 100,000 บาท
2.1.10 ประเภทคาวสัดุอืน่ๆ   ต ัง้ไว  100,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาจดั
ซ้ือถงัขยะ ฯลฯ     (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) ดงัปรากฏในแผน
พฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 171 ขอ 2

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 200,000 บาท
อาคารตาง ๆ

1.โครงการกอสรางอาคารจดัเก็บขยะอนัตราย  ต ัง้ไว   200,000.- บาท จาํนวน 200,000 บาท
1.โครงการกอสรางอาคารจดัเก็บขยะอนัตราย  ต ัง้
ไว   200,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคากอสรางอาคารจดัเก็บขยะ
อนัตราย รายละเอียดตามแบบอบต.ดานขุนทดกําหนด (กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 175  ขอ 12

งานโรงพยาบาล รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
คาวสัดุ รวม 150,000 บาท
วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 150,000 บาท

2.1.1 ประเภทคาวสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย  ต ัง้
ไว 150,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตรและการ
แพทย เชน ยา เวชภณัฑ สารเคมีกําจดัเช้ือโรค อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ือง
ตนสาํหรบับรกิารประชาชน  หฟูงัแพทย  เครือ่งวดัความดนั เครือ่งช ั่ง
น้ําหนกั เครือ่งวดัระดบัน้ําตาล  ทรายอะเบท น้ํายากําจดัลูกนํ้ายุงลาย  ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม)     ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 161 ขอ 10

แผนงานสงัคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกบัสงัคมสงเคราะห รวม 1,016,360 บาท
งบบุคลากร รวม 746,640 บาท
เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 746,640 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 584,640 บาท

1.1.1  ประเภทเงนิเดือนพนกังาน   ต ัง้ไวรวม     584,640.-บาท   เพือ่
จายเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานสวน
ตาํบล  จาํนวน  2   อตัรา  ดงัน้ี
1) นกับรหิารงานสวสัดกิารสงัคม เป็นเงนิ      329,760.-บาท
2) นกัพฒันาชุมชน  เป็นเงนิ      254,880.-บาท
 (กองสวสัดกิารสงัคม)   

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท
1.1.5 ประเภทเงนิประจาํตาํแหนงผูอาํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม  ต ัง้ไว
รวม 42,000.-บาท   เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงผูอาํนวยการกอง
สวสัดกิารสงัคม  จาํนวน  12   เดือน ๆ ละ  3,500.-บาท อาศยัอาํนาจตาม
มาตรา 15 ประกอบกบัมาตรา 25 วรรคทายแหงพระราชบญัญตัริะเบียบ
บรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกบัประกาศคณะ
กรรมการพนกังานสวนตาํบลจงัหวดันครราชสีมา เรือ่งหลกัเกณฑและ
เงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดือนและวธีิการจายเงนิเดือน และประโยชนตอบ
แทนอืน่(ฉบบัที ่๖) ลงวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ใหมีผลต ัง้แตวนั
ที ่1 มกราคม 2559  และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่มท
 0809.3/ว652 ลงวนัที ่28  มีนาคม พ.ศ. 2559  (กองสวสัดกิารสงัคม)  
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คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 108,000 บาท
1.1.3 ประเภทคาตอบแทนพนกังานจาง   ต ัง้ไว     108,000.-บาท เพือ่
จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานจาง  จาํนวน  1   อตัรา  ดงัน้ี   
1) คนงานทั่วไป  เป็นเงนิ      108,000.-บาท
(กองสวสัดกิารสงัคม)   

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 12,000 บาท
1.1.4 ประเภทเงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง   ต ัง้ไว     12,000
.-บาท   เพือ่จายเป็นเงนิใหแกพนกังานจาง  จาํนวน  1   อตัรา  ดงัน้ี   
 1) คนงานทั่วไป  เป็นเงนิ      12,000.-บาท   
 (กองสวสัดกิารสงัคม)   

งบดําเนินงาน รวม 269,720 บาท
คาตอบแทน รวม 119,720 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 57,720 บาท

2.1.4  ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่   ต ัง้ไว   57,720.- บาท  เพือ่จายเป็นคาตอบแทน
อืน่แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจางเป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจาํปี) โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557  (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท
2.1.3  ประเภทคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา  ต ัง้
ไว  10,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ  ใหแกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาเชาบาน จาํนวน 42,000 บาท
2.1.1 ประเภทคาเชาบาน    ต ัง้ไว  42,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาเชา
บานของพนกังานสวนตาํบล   (กองสวสัดกิารสงัคม)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท
2.1.2 ประเภทเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร  ต ัง้ไว 10,000.- บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธเิบกิ
ไดตาม  (กองสวสัดกิารสงัคม)

คาใชสอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 50,000 บาท

2.1.5 ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร   ต ัง้ไว
รวม 50,000.-บาท  เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารตางๆ เชน คาจางเหมา
แรงงานในการจดัทาํสิง่ตาง ๆ ทีจ่าํเป็น คาจางถายพมิพเขียว เย็บ
หนงัสือ เขาปกหนงัสือ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ  คาจดัทาํป าย
ประชาสมัพนัธขององคการบรหิารสวนตาํบลในการเผยแพรหรือรณรงค
ใหประชาชนไดรบัขอมูลขาวสาร  ฯลฯ  (กองสวสัดกิารสงัคม)   

วนัทีพ่ิมพ : 30/6/2560  09:40:15 หนา : 25/40



รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 20,000 บาท
 2.1.6 ประเภทรายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ  ต ัง้
ไว  20,000.-  บาท เพือ่จายเป็นคารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะ
บุคคล เพือ่เป็นคาเล้ียงรบัรองในการตอนรบัผูมาเยือนองคการบรหิารสวน
ตาํบลดานขุนทด  คณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีไ่ดรบัแตงต ัง้ตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนงัสือส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย
เอกชน เชน การตอนรบัสวนราชการหรือผูมาศกึษาดูงาน ฯลฯ ตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ ว 2381 ลงวนั
ที ่ 28 กรกฎาคม  2548  โดยใหต ัง้งบประมาณรายจายไดไมเกนิปี
ละ 1% ของรายไดจรงิปีทีล่วงมาไมรวมเงนิคาของขวญั คาพมิพ
เอกสาร  หรือคาใชจายอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นในการรบัรอง (กองสวสัดกิาร
สงัคม)    

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว  80,000.- บาท จาํนวน 80,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว  80,000.- บาท  เพือ่จาย
เป็นคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาใชจายในการฝึกอบรม
สมัมนา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไป
ราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวนตาํบล  พนกังานจาง  คณะ
ผูบรหิาร  สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบล  และผูปฏบิตัหินาทีต่ามคาํ
ส ั่งขององคการบรหิารสวนตาํบลทีมี่สทิธไิดรบัตามกฎหมาย  (สาํนกังาน
ปลดั)ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 155 ขอ 1
(กองสวสัดกิารสงัคม)   

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
คาใชสอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

(1) คาใชจายโครงการเพิม่ศกัยภาพและบทบาทสตรี  ต ัง้ไว  30,000.-บาท จาํนวน 30,000 บาท
(1) คาใชจายโครงการเพิม่ศกัยภาพและบทบาทสตรี  ต ัง้
ไว  30,000.-บาท  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการ  โดยจายเป็นคา
อาหาร  เครือ่งดืม่  คาวสัดุอุปกรณ  คาวทิยากร  คาพาหนะ  คาจดัเตรียม
สถานที ่ และคาใชจายอืน่ๆ  ทีจ่าํเป็นในโครงการ ฯลฯ (กองสวสัดกิาร
สงัคม)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หนา 38 ขอ 3

(2) คาใชจายโครงการภูมคิุมภยัสายใยครอบครวั  ต ัง้ไว  100,000.-บาท จาํนวน 100,000 บาท
(2) คาใชจายโครงการภูมคิุมภยัสายใยครอบครวั  ต ัง้
ไว  100,000.-บาท  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการ  โดยจายเป็น
คาอาหาร  เครือ่งดืม่  คาวสัดุอุปกรณ  คาวทิยากร  คาพาหนะ  คาจดั
เตรียมสถานที ่ และคาใชจายอืน่ๆ  ทีจ่าํเป็นในโครงการ ฯลฯ  (กอง
สวสัดกิารสงัคม)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
.2560-2562  หนา 38 ขอ 4 

(3) คาใชจายโครงการซอมแซมทีอ่ยูอาศยัผูยากไร  ต ัง้ไว  250,000.-บาท จาํนวน 250,000 บาท
(3) คาใชจายโครงการซอมแซมทีอ่ยูอาศยัผูยากไร  ต ัง้
ไว  250,000.-บาท  เพือ่เป็นคาใชจายเป็นคาวสัดุในการซอมแซมทีอ่ยู
อาศยัใหกบัประชาชนผูยากไร  และผูดอยโอกาส  และคาใชจายอืน่ๆ  ทีจ่าํ
เป็นในโครงการ ฯลฯ  (กองสวสัดกิารสงัคม)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562  หนา 65 ขอ 69 
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(4) คาใชจายโครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูพกิาร  ต ัง้ไว  20,000.-บาท จาํนวน 20,000 บาท
 (4) คาใชจายโครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูพกิาร  ต ัง้
ไว  20,000.-บาท  เพือ่เป็นคาใชจายเป็นคาวสัดุ  อุปกรณ  เครือ่ง
อุปโภค  บรโิภค  และสิง่จาํเป็นอืน่ๆ  ในการบรรเทาความเดือดรอนแกผู
พกิาร  (กองสวสัดกิารสงัคม)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
.2560-2562  หนา 38 ขอ 2

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 150,000 บาท
อาคารตาง ๆ

(1)โครงการบานทองถิน่ประชารฐัรวมใจ เทดิไทองคราชนั ราชนีิ ต ัง้ไว 
150,000.- บาท

จาํนวน 150,000 บาท
(1)โครงการบานทองถิน่ประชารฐัรวมใจ เทดิไทองคราชนั ราชนีิ ต ัง้
ไว 150,000.- บาท เพือ่จายเป็นคากอสรางบานทองถิน่ประชารฐัรวม
ใจ เทดิไทองคราชนั ราชนีิ  รายละเอียดตามแบบอบต.ดานขุนทด
กําหนด  พรอมป ายโครงการ  (กองสวสัดกิารสงัคม)  ดงัปรากฏในแผน
พฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562  หนา 65 ขอ 70

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน รวม 2,008,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,482,900 บาท
เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,482,900 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 843,660 บาท

 1.1.1 ประเภทเงนิเดือนพนกังาน ต ัง้ไวรวม  843,660.- บาท   เพือ่จาย
เป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานสวน
ตาํบล  จาํนวน  3  อตัรา ดงัน้ี
1) ผูอาํนวยการกองชาง                  เป็นเงนิ   342,720.-  บาท
2) นายชางโยธา                           เป็นเงนิ   297,900.-  บาท
3) เจาพนกังานธุรการ                    เป็นเงนิ    203,040.-   บาท
 (กองชาง)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 42,000 บาท
            1.1.6 ประเภทเงนิประจาํตาํแหนงผูอาํนวยการกองชาง ต ัง้
ไว  42,000.- บาท   เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงผูอาํนวยการกอง
ชาง จาํนวน  12  เดือน ๆ ละ 3,500 บาท อาศยัอาํนาจตาม
มาตรา 15 ประกอบกบัมาตรา 25 วรรคทายแหงพระราชบญัญตัริะเบียบ
บรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ประกอบกบัประกาศคณะ
กรรมการพนกังานสวนตาํบลจงัหวดันครราชสีมา เรือ่งหลกัเกณฑและ
เงือ่นไขเกีย่วกบัอตัราเงนิเดือนและวธีิการจายเงนิเดือน และประโยชนตอบ
แทนอืน่(ฉบบัที ่๖) ลงวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ใหมีผลต ัง้แตวนั
ที ่1 มกราคม 2559  และหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่มท
 0809.3/ว652 ลงวนัที ่28  มีนาคม พ.ศ. 2559 (กองชาง)
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คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 531,000 บาท
1.1.4 ประเภทคาตอบแทนพนกังานจาง   ต ัง้ไว  531,000.-  บาท  เพือ่
จายเป็นคาจางพนกังานจางตามภารกจิและพนกังานจางท ั่วไป  จาํนวน  4
  อตัรา ดงัน้ี
                   1) พนกังานจาง  ตาํแหนงผูชวยชางโยธา             เป็น
เงนิ  145,080.-บาท
                   2) พนกังานจาง   ตาํแหนงผูชวยชางไฟฟ า            เป็น
เงนิ  134,400.-บาท
                   3) พนกังานจาง    ตาํแหนงผูชวยเจาพนกังานธุรการ  เป็น
เงนิ  143,520.-บาท
                   4) พนกังานจางท ั่วไป    ตาํแหนงคนงานทั่วไป   
           เป็นเงนิ  108,000.-บาท
 (กองชาง)

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 66,240 บาท
1.1.5 ประเภทเงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง ต ัง้
ไว   66,240.- บาท   เพือ่จายเป็นคาครองชีพพนกังานจางตามภารกจิและ
พนกังานจางท ั่วไป  จาํนวน  4  อตัรา   ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา
ดวยการเบกิจายเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของขาราชการ  และลูกจาง
ประจาํของสวนราชการ  พ.ศ. 2548 แกไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่5) พ.ศ
. 2555   ลงวนัที ่ 13  มกราคม  2555  ประกอบกบัมตคิณะ
กรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลในการประชุมคร ัง้ที ่2/2555 เมือ่วนั
ที ่29  กุมภาพนัธ 2555 มตคิณะกรรมการพนกังานสวนจงัหวดั
นครราชสีมา ในการประชุมคร ัง้ที ่5/2555 เมือ่วนั
ที ่31 พฤษภาคม 2555 (กองชาง)                

งบดําเนินงาน รวม 494,700 บาท
คาตอบแทน รวม 154,700 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 101,300 บาท

 2.1.4 ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่เป็นกรณีพเิศษ   ต ัง้
ไว 101,300.- บาท  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบล
และพนกังานจางเป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) โดยถือปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงนิประโยชน
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแก
พนกังานสวนทองถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ
.ศ. 2557   (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท
2.1.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา  ต ัง้
ไว 20,000.- บาท   เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการใหแกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง  (กองชาง)

คาเชาบาน จาํนวน 23,400 บาท
2.1.2 ประเภทคาเชาบาน  ต ัง้ไว  23,400.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิชวย
เหลือคาเชาบานใหแกพนกังานสวนตาํบลผูมีสทิธเิบกิคาเชาบานจาก
องคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด  (กองชาง)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท
 2.1.1 ประเภทเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร  ต ัง้ไว  10,000.- บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกพนกังานสวนตาํบลทีมี่สทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบ  (กองชาง)
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คาใชสอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 30,000 บาท

2.1.5 ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร  ต ัง้
ไว  30,000.-  บาท  เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารตางๆ เชน คาวาง
ระบบเครือขายอนิเตอรเน็ตภายในกองชาง,คาจางเหมาแรงงานในการจดั
ทาํสิง่ตาง ๆ ทีจ่าํเป็น คาจางถายพมิพเขียว  คาเย็บหนงัสือ  เขาปก
หนงัสือ  คาธรรมเนียม คาเบ้ียประกนั  ฯลฯ (กองชาง)

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ   ต ัง้ไว 60,000.-  บาท จาํนวน 60,000 บาท

                   (1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ   ต ัง้
ไว 60,000.-  บาท  เพือ่จายเป็นคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาใช
จายในการฝึกอบรมสมัมนา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมและคาใชจาย
อืน่ ๆ  ในการเดนิทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของพนกังานสวน
ตาํบล  พนกังานจาง  และผูปฏบิตัหินาทีต่ามคาํส ั่งขององคการบรหิารสวน
ตาํบลทีมี่สทิธไิดรบัตามกฎหมาย  (กองชาง)ดงัปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 155 ขอ 1

คาวสัดุ รวม 250,000 บาท
วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 250,000 บาท

 2.1.7 ประเภทวสัดุไฟฟ าและวทิยุ ต ัง้ไว  250,000.- บาท เพือ่จายเป็น
คาซ้ือฟิวส  หลอดไฟ ฯลฯ เพือ่ใชสาํหรบัซอมแซมไฟฟ าภายในตาํบลดาน
ขุนทดและในสาํนกังาน (กองชาง)ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 159 ขอ 3

งบลงทุน รวม 30,600 บาท
คาครุภณัฑ รวม 30,600 บาท
ครุภณัฑสาํนกังาน

(1) คาจดัซ้ือเกาอ้ีคอมพวิเตอร ต ัง้ไว 1,600 บาท จาํนวน 1,600 บาท
 (1) คาจดัซ้ือเกาอ้ีคอมพวิเตอร ต ัง้ไว 1,600 บาท เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ
เกาอ้ีคอมพวิเตอร จาํนวน 1 ตวั (ราคาสืบทราบจากทองตลาด เน่ืองจาก
เป็นราคาทีเ่คยจดัซ้ือตามราคาในทองถิน่) (กองชาง) ดงัปรากฏในแผน
พฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 162 ขอ 12
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ครุภณัฑคอมพวิเตอร
(1) คาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอรสาํหรบังานประมวลผล ต ัง้ไว 29,000 บาท จาํนวน 29,000 บาท
                   (1) คาจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอรสาํหรบังานประมวลผล ต ัง้
ไว 29,000 บาท เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ
เครือ่งคอมพวิเตอร สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่2 * (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 น้ิว) จาํนวน 1 เครือ่ง (เกณฑราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑคอมพวิเตอร ณ วนัที ่10  มีนาคม  2559)
                    คณุลกัษณะพื้นฐาน
               - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลกั (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จาํนวน 1
 หนวย
               - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํ
แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB
               - มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคณุลกัษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดงัน้ี
              1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีมี่หนวย
ความจาํขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
              2) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีส่ามารถใชหนวยความจาํหลกัในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
             3) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบนแผงวงจร
หลกั แบบ Onboard Graphics ทีมี่
ความสามารถในการใชหนวยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 1 GB
             - มีหนวยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
             - มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2TB จาํนวน
1 หนวย
             - มี DVD-RW หรือดีกวา จาํนวน 1 หนวย
             - มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จาํนวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
             - มีแป นพมิพและเมาส
             - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5
น้ิว จาํนวน 1 หนวย  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 หนา 164 ขอ 22 (กองชาง)
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งานไฟฟ าถนน รวม 3,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
คาใชสอย รวม 50,000 บาท
คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 50,000 บาท

1.โครงการซอมแซมหอกระจายขาว  ต ัง้ไว 50,000.-บาท เพือ่จายเป็นคา
ซอมแซมหอกระจายขาวของหมูบาน เชน ไมโครโฟน ลาํโพง เครือ่งขยาย
เสียง ฯลฯ  ดงัปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 154
 ขอ 4

งบลงทุน รวม 2,550,000 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 2,550,000 บาท
คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค
1.โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เสนทางไปบานนายจนิดา
บานหวับงึ ม.2 ต ัง้ไว 151,000.-บาท

จาํนวน 151,000 บาท
1.โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เสนทางไปบานนายจนิดา บานหวั
บงึ ม.2 ต ัง้ไว 151,000.-บาท  เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคสล
.ขนาด 0.30x0.30x0.10 เมตร พรอมฝารางคสล. ยาวรวม 73 เมตร วาง
ทอคสล.ขนาด ศก.0.30 เมตร ยาวรวม 42 เมตร  บอพกัสาํเร็จรูปและฝา
ปิดคสล. 3 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พรอมป ายโครงการ
ดงัปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 49 ขอ 14

2.โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายในหมูบาน
บานจ ั่น ม.3 ต ัง้ไว 268,000.-บาท

จาํนวน 268,000 บาท
2.โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายในหมูบาน บานจ ั่น ม.3 ต ัง้
ไว 268,000.-บาท  เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคสล
.ขนาด 0.30x0.30x0.10 เมตร พรอมฝารางคสล. ยาวรวม132
 เมตร วางทอคสล.ขนาด ศก.0.30 เมตร ยาวรวม 90 เมตร  บอพกัสาํเร็จ
รูปและฝาปิดคสล. 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พรอมป าย
โครงการ
ดงัปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 50 ขอ 17

3.โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเสนสีแ่ยกบานป าหมาน-สระโตน
บานโคกรกัษ ม.4 ต ัง้ไว 441,000.-บาท

จาํนวน 441,000 บาท
3.โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเสนสีแ่ยกบานป าหมาน-สระโตน บาน
โคกรกัษ ม.4 ต ัง้ไว 441,000.-บาท  เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา
คสล.ขนาด 0.30x0.30x0.10 เมตร พรอมฝารางคสล. ยาวรวม 238
 เมตร วางทอคสล.ขนาด ศก.0.30 เมตร ยาวรวม 93 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมป ายโครงการ
ดงัปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 52 ขอ 22

4.โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา   ซอยบานนายจาํนงค เวนิขุนทด
บานถนนหกันอย ม.6 ต ัง้ไว 414,000.-บาท

จาํนวน 414,000 บาท
4.โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ซอยบานนายจาํนงค เวนิขุนทด บาน
ถนนหกันอย ม.6 ต ัง้ไว 414,000.-บาท  เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระ
บายน้ําคสล.ขนาด 0.30x0.30x0.10 เมตร พรอมฝารางคสล. ยาว
รวม 234 เมตร วางทอคสล.ขนาด ศก.0.30 เมตร ยาวรวม 59 เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พรอมป ายโครงการ
ดงัปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 55 ขอ 33
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5.โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยสุขศีลธรรม
บานดอนกลอย ม.7 ต ัง้ไว 491,000.-บาท

จาํนวน 491,000 บาท
5.โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยสุขศีลธรรม บานดอนกลอย ม.7 ต ัง้
ไว 491,000.-บาท  เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคสล. กวาง 4
 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอย
กวา 920 ตร.ม ไหลทางลูกรงัตามสภาพ  พรอมป ายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบอบต.กําหนด
ดงัปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 90 ขอ 111

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง
โครงการซอมแซมถนนภายในตาํบลดานขุนทด ต ัง้ไว 685,000.-บาท จาํนวน 685,000 บาท

โครงการซอมแซมถนนภายในตาํบลดานขุนทด ต ัง้
ไว 685,000.-บาท  เพือ่จายเป็นคาซอมแซมถนนหนิคลุก ถนน
ลูกรงั ถนนดนิ ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนลาดยาง ฯลฯ รายละเอียด
ตามแบบอบต.กําหนด  ดงัปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หนา 115 ขอ 227

โครงการซอมแซมพรอมปรบัปรุงระบบระบายน้ําภายในตาํบลดานขุนทด
ตัง้ไว 100,000.-บาท

จาํนวน 100,000 บาท
โครงการซอมแซมพรอมปรบัปรุงระบบระบายน้ําภายในตาํบลดานขุน
ทด ต ัง้ไว 100,000.-บาท  เพือ่จายเป็นคาซอมแซมพรอมปรบัปรุงระบบ
ระบายน้ําภายในตาํบลดานขุนทด รายละเอียดตามแบบอบต.ดานขุนทด
กําหนด  ดงัปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 64
 ขอ 67

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงนิอุดหนุนสวนราชการ จาํนวน 400,000 บาท

1.อุดหนุนการประปาสวนภูมภิาคอาํเภอดานขุนทด ต ัง้ไว 100,000.- เพือ่
จายเป็นคาดาํเนินโครงการขยายเขตประปาภายฯลฯ ในเขตพื้นทีอ่งคการ
บรหิารสวนตาํบลดานขุนทด ตามแบบทีก่ารประปาดานขุนทดกําหนด  ดงั
ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หนา 145 ขอ 93
2.อุดหนุนการไฟฟ าสวนภูมภิาคอาํเภอดานขุนทด  ต ัง้ไว 300,000
.-บาท เพือ่ดาํเนินการขยายเขตไฟฟ าพรอมตดิตัง้โคมไฟฟ า
สาธารณะ ฯลฯ  ภายในพื้นทีอ่งคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด   ตาม
แบบทีก่ารไฟฟ าดานขุนทดกําหนด ดงัปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หนา 145 ขอ 92

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
คาใชสอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

1.คาใชจายโครงการฝึกอบรมอาชีพ  ต ัง้ไว  100,000.-บาท จาํนวน 100,000 บาท
1.คาใชจายโครงการฝึกอบรมอาชีพ  ต ัง้ไว  100,000.-บาท  เพือ่เป็นคา
ใชจายในการจดัโครงการ  โดยจายเป็นคาอาหาร  เครือ่งดืม่  คาวสัดุ
อุปกรณ  คาวทิยากร    คาพาหนะ  คาจดัเตรียมสถานที ่ และคาใชจาย
อืน่ๆ  ทีจ่าํเป็นในโครงการ ฯลฯ   (สวนสวสัดกิารสงัคม)  ดงัปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หนา 40 ขอ 2
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2. คาใชจายโครงการสงเสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง   ต ัง้ไว  150,000.-บาท

จาํนวน 150,000 บาท
2.คาใชจายโครงการสงเสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง   ต ัง้ไว  150,000.-บาท  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดั
โครงการและศกึษาดูงาน  โดยจายเป็นคาอาหาร  เครือ่งดืม่  คาวสัดุ
อุปกรณ  คาวทิยากร  คาพาหนะ  คาจดัเตรียมสถานที ่ และคาใชจาย
อืน่ๆ  ทีจ่าํเป็นในโครงการ ฯลฯ (สวนสวสัดกิารสงัคม)  ดงัปรากฏในแผน
พฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562  หนา 27 ขอ 1

3. คาใชจายโครงการพฒันาศกัยภาพกลุมอาชีพ  ต ัง้ไว  20,000.-บาท จาํนวน 20,000 บาท
3.คาใชจายโครงการพฒันาศกัยภาพกลุมอาชีพ  ต ัง้
ไว  20,000.-บาท  เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการ  โดยจายเป็นคา
อาหาร  เครือ่งดืม่  คาวสัดุอุปกรณ  คาวทิยากร  คาพาหนะ  คาจดัเตรียม
สถานที ่ และคาใชจายอืน่ๆ  ทีจ่าํเป็นในโครงการ ฯลฯ  (สวนสวสัดกิาร
สงัคม)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562  หนา 40 ขอ 1

4. คาใชจายในการจดัประชุมหรือสมัมนาในการจดัเวทีประชาคมหมูบาน
และตาํบล  ต ัง้ไว  20,000.- บาท

จาํนวน 20,000 บาท
4. คาใชจายในการจดัประชุมหรือสมัมนาในการจดัเวทีประชาคมหมูบาน
และตาํบล  ต ัง้ไว  20,000.- บาท  เพือ่สนองตอบตอแนวนโยบายของ
รฐับาล  นโยบายจงัหวดั  ตามอาํนาจหนาทีข่ององคการบรหิารสวน
ตาํบล  เชน  การจดัเก็บขอมูลพื้นฐาน การจดัประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพฒันาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน สนบัสนุนการ
ขบัเคลือ่นแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือ่นําขอมูลมาจดัทาํแผนพฒันาสาม
ปี การจดัประชุมประชาคมตาํบลเพือ่จดัทาํแผนพฒันาทองถิน่  การประชุม
ประชาคมเพือ่รบัฟงัขอเสนอแนะจากประชาชน เป็นตน  เพือ่จายเป็นคา
เครือ่งเขียนแบบพมิพ , คาจดัสถานที,่ คาเครือ่งเสียง คาอาหารและเครือ่ง
ดืม่ ฯลฯ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว
 865  ลงวนัที ่ 12  มีนาคม  2553 (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผน
พฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 158 ขอ 1

5. คาใชจายในการจดัโครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพผูนําชุมชนในการจดั
ทาํแผนชุมชนและแผนพฒันาสามปี  ต ัง้ไว 20,000.-บาท

จาํนวน 20,000 บาท
5. คาใชจายในการจดัโครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพผูนําชุมชนในการ
จดัทาํแผนชุมชนและแผนพฒันาสามปี  ต ัง้ไว 20,000.-บาท เพือ่เป็นคา
ใชจายในการฝึกอบรมโครงการฯ โดยจายเป็นคาอาหาร คาเครือ่งดืม่ คา
วสัดุ คาวทิยากร คายานพาหนะ และคาใชจายอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นใน
โครงการ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว
 856 ลงวนัที ่12 มีนาคม 2553 (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผน
พฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 158 ขอ 1

6.คาใชจายตามโครงการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ  ต ัง้ไว 40,000.- 
 บาท

จาํนวน 40,000 บาท
6.คาใชจายตามโครงการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ  ต ัง้
ไว 40,000.-  บาท เป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมบาํบดัฟ้ืนฟูผูตดิ/ผู
เสพยาเสพตดิ การสรางภูมคิุมกนัในเยาวชนกลุมเสีย่ง และการปฏบิตักิาร
พลงัแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิอยางย ั่งยืน ท ัง้ในสวนทีอ่งคกรปกครองสวน
ทองถิน่ดาํเนินการเองหรือสนบัสนุนใหหนวยงานทีเ่กีย่วของรวมดาํเนิน
การในลกัษณะบูรณาการ  โดยใหถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิน่ ดวนทีสุ่ด มท 0810.3/ว 1102 ลงวนั
ที ่1 กรกฎาคม  2557  (สาํนกังานปลดั)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 41 ขอ 1
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7.คาใชจายในการจดัโครงการเสวนาสรางความสุขอยางย ั่งยืน ต ัง้ไว 
30,000.-บาท

จาํนวน 30,000 บาท
7.คาใชจายในการจดัโครงการเสวนาสรางความสุขอยางย ั่งยืน ต ัง้
ไว 30,000.-บาท เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัทาํโครงการฯ โดยจายเป็น
คาอาหาร คาเครือ่งดืม่ คาวสัดุ คาวทิยากร คายานพาหนะ และคาใชจาย
อืน่ๆ ทีจ่าํเป็นในโครงการ (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ.2560 – 2562 หนา 158 ขอ 2

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
คาใชสอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

(1)คาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาสีศูนยพฒันาเด็กเล็กสมัพนัธ  ต ัง้ไว  
30,000.- บาท

จาํนวน 30,000 บาท
      (1)คาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาสีศูนยพฒันาเด็กเล็ก
สมัพนัธ  ต ัง้ไว  30,000.- บาท   เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัการแขง
กีฬาสีศูนยพฒันาเด็กเล็กสมัพนัธ   โดยจายเป็นคาวสัดุอุปกรณการแขง
ขนั คาใชจายในการจดัเตรียมสถานที ่คาเครือ่งดืม่ และคาใชจายอืน่ๆที่
เกีย่วของ ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 32 ขอ 2 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท
      (1) คาซอมแซมเครือ่งออกกําลงักายประจาํหมูบาน ต ัง้
ไว 10,000.-บาท เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือปรบัปรุงซอมแซมเครือ่ง
ออกกําลงักาย ทีอ่ยูในความดูแลขององคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทดที่
ชาํรุดเสียหายอนัจะกอใหเกดิความไมปลอดภยัและไมถูกสุขอนามยัตางๆ
ตามมาตรฐานความปลอดภยั  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 150 ขอ 5 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
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คาครุภณัฑ รวม 300,000 บาท
ครุภณัฑกีฬา

(1) คาจดัซ้ือเครือ่งออกกําลงักาย  ต ัง้ไว 300,000.-บาท จาํนวน 300,000 บาท
 (1) คาจดัซ้ือเครือ่งออกกําลงักาย  ต ัง้ไว 300,000.-บาท เพือ่จายเป็นคา
จดัซ้ือเครือ่งออกกําลงักายประจาํหมูบานภายในพื้นทีอ่งคการบรหิารสวน
ตาํบลดานขุนทด โดยมีรายการดงัตอไปน้ี
1.เครือ่งออกกําลงักายขอเขา จาํนวน 5 ตวัๆ ละ 13,200 บาท
รวม66,000บาท
คณุลกัษณะ
1.1 โครงสรางฐานเครือ่งขนาด 65 ซ.ม.X 100 ซ.ม. ใชวสัดุทอทรงกลม
ขนาด  2 น้ิวและเหล็กตวัยู 3 น้ิว X 95 ซ.ม.   
1.2 ความสูงไมเกนิ 132 ซ.ม.
1.3 ระบบมูเลยสมดุลขนาด 12น้ิว รอง Bขบัมูเลยแบบฝาครอบขอบใหญ
ขนาด 4 น้ิว X 36 ซ.ม.
1.4 ระบบลูกปืนรบัน้ําหนกั ขนาด No.6304 NSK
1.5 ปรบัหนกัและเบาได
1.6 บนัไดเหล็กขนาด 3น้ิว X 5 น้ิว ระบบลูกปืนเม็ดกลมรบัน้ําหนกั
1.7  มือขบัทรงตวั H ใชเหล็กป องกนัสนิมชุบภายนอกและภายในขนาด 1
 น้ิว X 55  ซ.ม. X35 ซ.ม.
1.8 เบาะนั่งทรงตรงขนาด 10 น้ิว X 12 น้ิว เสาเบาะทอชุบภายนอกและ
ภายในป องกนัสนิม ขนาด 2น้ิว X80 ซ.ม.
1.9 เบาะนั่งใชไมหนา 1” X10” X12” เสรมิดวยฟองน้ําและหุมดวยหนงั
เทียม
1.10 ความหนาของเหล็กไมตํ่ากวา 2.3 ม.ม. ใชเหล็กป องกนัสนิมภายใน
และภายนอกเครือ่ง 90% 
1.11 ระบบสีใชสีเคลือบป องกนัสนิม และอบดวยความรอนเพือ่ป องกนั
ความเคม็ของเหงือ่น้ําหนกัรวม 45.5 กก. รบัประกนั 1 ปี 
2. เครือ่งบรหิารหลงั ไหล ขา สะโพก แบบเบาะยกไรสปรงิ  จาํนวน  5
 ตวัๆ ละ 13,800 บาท รวม 69,000 บาท
คณุลกัษณะ
2.1 โครงสรางฐานแทนทรงกลม 2 น้ิว X 62 ซ.ม. X 80 ซ.ม.
2.2  แทนเบาะกระดก 2น้ิวเบาะ 8น้ิว X45 ซ.ม.
2.3 แทนมือจบัขนาด 1น้ิวX 20ซ.ม. X60ซ.ม . 
2.4 ระบบลูกปืนเม็ดกลมรบัน้ําหนกั
2.5 สีพนป องกนัสนิม พรอมอบความรอนเพือ่ป องกนัความเคม็ของ
เหงือ่ น้ําหนกัรวม 32 กก.
3. เครือ่งบรหิารขอสะโพก แบบเหวีย่งซายขวา จาํนวน 5
 ตวัๆ ละ 15,300 บาท รวม 76,500 บาท
คณุลกัษณะ
3.1 โครงสรางฐานลางทรงตวั H กวาง 100 ซ.ม. X 128 ซ.ม. ใชวสัดุทอ
ทรงกลม 2 น้ิวหนา 2-3 ม.ม. และเหล็กตวัยูหนา
3.2 เสารบัน้ําหนกั ใชวสัดุทอทรงกลม ชุบป องกนัสนิมท ัง้ภายนอกและภาย
ใน ขนาด 3น้ิว X 100
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ซ.ม 3.3 มือจบัซายขวา ใชวสัดุทอทรงกลมชุบป องกนัสนิมท ัง้ภายนอกและ
ภายใน ขนาด 1 น้ิว X 95 ซ.ม.
3.4 ขาแทนรองเหยียบ สาํหรบัเหวีย่งซายขวา ทอทรงกลมชุบป องกนัสนิม
ทัง้ภายนอก และภายใน ขนาด 2 น้ิว X 120 ซ.ม. แทนจานสาํหรบัยืนเทา
คู ขนาด 30 ซ.ม. x 56ซ.ม
3.5 ระบบลูกปืนรองรบัน้ําหนกั ขนาด  6200ZZ
3.6 ระบบสีใชสีเคลือบป องกนัสนิมและอบดวยความรอนเพือ่ป องกนัความ
เคม็ของเหงือ่  น้ําหนกัรวม 53 กก.
4. ลูวิง่เอนกประสงคจาํนวน  5 ตวัๆ ละ 17,700 บาทรวม 88,500 บาท
คณุลกัษณะ
4.1 โครงสรางฐานเครือ่ง วสัดุทีใ่ชเหล็กตวัยูขนาด 3 น้ิว X 66 ซ.ม
. X 130 ซ.ม.
4.2 ระบบมูเลยถวงสมดุล แบบสายพานรอง B คูขนาด 12 น้ิวและ 4 น้ิว
ลูกถวงสมดุล ระบบลูกปืนรบัน้ําหนกั 6304NSK
4.3 เสาหนาฐานเครือ่งขนาด 3 น้ิว วสัดุทีใ่ชทอทรงกลมชุบป องกนัสนิมท ัง้
ภายในภายนอก
4.4 แทนสาํหรบัเหยียบวิง่ขนาด 6 น้ิว x38 ซม ใชวสัดุทอแบนขนาด 2
 น้ิว x 1 น้ิวพรอมแผน
ลูกฟูก
4.5 มือจบัโยกออกกําลงัแขนใชวสัดุขนาด 1 น้ิว ความสูงจากพื้น 144 ซ
.ม. ใชทอทรงกลมชุบภายนอกและภายใน
4.6 ระบบสายพานคู ลูกปืนรบัน้ําหนกั 16 ตบั
4.7 วสัดุทีใ่ชความหนาไมตํ่ากวา 2.3 ม.ม.
4.8 พนสีป องกนัสนิม พรอมอบดวยความรอนเพือ่ป องกนัความเคม็ของ
เหงือ่  น้ําหนกัรวม 80 กก.รบัประกนั 1 ปี
ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 149 ขอ 4 (กอง
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

งานศาสนาวฒันธรรมทองถ่ิน รวม 259,550 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
คาใชสอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

(1) โครงการสงเสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัเทศกาลวนัเขาพรรษา ต ัง้ไว 
50,000.- บาท

จาํนวน 50,000 บาท
 (1) โครงการสงเสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัเทศกาลวนัเขา
พรรษา ต ัง้ไว 50,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาใชจายสาํหรบักจิกรรม
ตางๆ ในงานสงเสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวนัเขาพรรษา และ
คาใชจายอืน่ๆทีเ่กีย่วของในโครงการ  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 147 ขอ 4 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

(2)  โครงการสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมแกเจาหนาทีเ่ด็กและเยาวชน ต ัง้ไว 
60,000.- บาท

จาํนวน 60,000 บาท
(2)  โครงการสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมแกเจาหนาทีเ่ด็กและเยาวชน ต ัง้
ไว 60,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาใชจายสาํหรบักจิกรรมตาง ๆ  โดยจาย
เป็นคาจดัเตรียมสถานที ่ คาทาํอาหาร  คาเครือ่งดืม่  คาวสัดุ  คา
วทิยากร  คาเครือ่งเสียง  คาใชจายทีร่ะบุไวในโครงการ  ตลอดจนคาใช
จายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หนา 147 ขอ 5 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)
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(3) โครงการอนุรกัษสงเสรมิและถายทอดภูมปิญัญาทองถิน่ ต ัง้ไว 20,000.- 
บาท

จาํนวน 20,000 บาท
 (3) โครงการอนุรกัษสงเสรมิและถายทอดภูมปิญัญาทองถิน่ ต ัง้
ไว 20,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาใชจายสาํหรบักจิกรรมตาง ๆ  โดยจาย
เป็นคาจดัเตรียมสถานที ่ คาทาํอาหาร  คาเครือ่งดืม่  คาวสัดุ  คา
วทิยากร  คาเครือ่งเสียง  คาใชจายทีร่ะบุไวในโครงการ  ตลอดจนคาใช
จายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หนา 27 ขอ 2 (กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

(4)โครงการฝึกอบรมทกัษะการเลนดนตรีไทย ต ัง้ไว 30,000.- บาท จาํนวน 30,000 บาท
(4)โครงการฝึกอบรมทกัษะการเลนดนตรีไทย ตัง้ไว 30,000.- บาท เพือ่
จายเป็นคาใชจายสาํหรบักจิกรรมตาง ๆ  โดยจายเป็นคาโดยจายเป็นคาจดั
เตรียมสถานทีค่าทาํอาหาร  คาเครือ่งดืม่  คาวสัดุ  คาวทิยากร  คาเครือ่ง
เสียง  ตลอดจนคาใชจายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ ดงัปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 147 ขอ 6 (กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม)

งบลงทุน รวม 99,550 บาท
คาครุภณัฑ รวม 99,550 บาท
ครุภณัฑดนตรีและนาฏศลิป

จดัซ้ือเครือ่งเลนดนตรีไทย  ต ัง้ไว  99,550.-บาท จาํนวน 99,550 บาท
1. คาจดัซ้ือเครือ่งเลนดนตรีไทย  ต ัง้ไว  99,550.-บาท มีรายการดงั
น้ี                                                                                (1)ระนาดเอก
พรอมผืนไมชงิชนั    จาํนวน 1 ชุด  ราคา12,000.- บาท
(2) ระนาดทุมพรอมผืนไมไผบง    จาํนวน 1ชุด ราคา9,500.- บาท
(3) ฆองวงใหญ     จาํนวน 1 ชุด   ราคา 16,000.- บาท      
(4) ฆองวงเล็ก     จาํนวน 1 ชุด   ราคา 16,000.- บาท
(5) ป่ีใน      จาํนวน 1 ชุด   ราคา   2,000.- บาท
(6) ตะโพนไทย   จาํนวน  1 ชุด    ราคา5,000.- บาท
(7) ฉ่ิงใหญ           จาํนวน 2 คู   ราคา 450.- บาทรวม 900.- บาท
(8) ฉาบเล็ก     จาํนวน  1  คู   ราคา  450.- บาท
(9) กรบัคูไมชงิชนั      จาํนวน 2 คู ราคา250.- บาท รวม 500
.- บาท       
(10) กลองแขก    จาํนวน 1  คู   ราคา 5,500 บาท
(11) ขมิผีเส้ือ                       จาํนวน 3 เครือ่งๆ ละ 5,500
.-บาท รวม 16,500.-บาท
(12) กลองยาวหนากลองขนาด 11 น้ิว  จาํนวน 1 ใบ ราคา 1,400
.- บาท     
(13) กลองยาวหนากลองขนาด 10 น้ิว  จาํนวน 3 ใบ ราคา 1,300
.- บาท  รวม 3,900.- บาท
(14) กลองยาวหนากลองขนาด 9 น้ิว  จาํนวน 4 ใบ ราคา 1,200
.- บาท  รวม 4,800.- บาท
(15) กลองยาวหนากลองขนาด 8 น้ิว  จาํนวน 1 ใบ ราคา 1,100.- บาท  
(16) โหมง ขนาด 12 น้ิว   จาํนวน 1 ใบ ราคา 1,500.- บาท  
(17) ฉาบใหญ ขนาด 10 น้ิว   จาํนวน 1 คู ราคา 1,700.- บาท  
(18) ฉาบขดัลงหนิ ขนาด 6 น้ิว  จาํนวน 1 คู ราคา 800.- บาท     
ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 147 ขอ 6 (กอง
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร รวม 280,960 บาท
งบบุคลากร รวม 150,360 บาท
เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 150,360 บาท
คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 126,360 บาท

1.1.1 ประเภทคาตอบแทนพนกังานจาง   ต ัง้ไว  126,360.-  บาท  เพือ่
จายเป็นคาจางพนกังานจาง จาํนวน   1  อตัรา ดงัตอไปน้ี
1) ผูชวยเจาหนาทีก่ารเกษตร เป็นเงนิ       126,-360.-บาท

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 24,000 บาท
         1.1.2 ประเภทเงนิเพิม่ตางๆของพนกังานจาง   ต ัง้
ไว  24,000.-  บาท  เพือ่จายเป็นคาครองชีพลูกจาง อาศยัอาํนาจตาม
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงประราชบญัญตัิ
ระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 โดยถือปฏบิตัติาม
หนงัสือสาํนกังานกจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวนั
ที ่30 ธนัวาคม  2558  เรือ่ง ซกัซอมแนวทางการคาํนวณภาระคาใชจาย
ดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยเครง
ครดั  (สาํนกังานปลดั)

งบดําเนินงาน รวม 130,600 บาท
คาตอบแทน รวม 10,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 10,600 บาท

               2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ต ัง้ไว   10,600.- บาท   เพือ่จายเป็นคา
ตอบแทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบล พนกังานจางประจาํ และพนกังานจาง
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ฯลฯ โดยถือปฏบิตัติามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงนิประโยชนตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีแกพนกังานสวนทอง
ถิน่ใหเป็นรายจายอืน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557 (สาํนกั
งานปลดั)

คาใชสอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

(1) คาใชจายโครงการอบรมการป องกนักําจดัศตัรูพืชโดยชีววธีิ ต ัง้ไว 
50,000.-บาท

จาํนวน 50,000 บาท
(1) คาใชจายโครงการอบรมการป องกนักําจดัศตัรูพืชโดยชีววธีิ ต ัง้
ไว 50,000.-บาท เพือ่เป็นคาใชจายในการจดัโครงการฯ โดยจายเป็นคา
อาหาร คาเครือ่งดืม่ คาวสัดุ คาวทิยากร  คาพาหนะ และคาใชจายอืน่ๆ ที่
จาํเป็นในโครงการ  (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 หนา 34 ขอ 3

(2) คาใชจายโครงการอบรมการใชปุ ยพืชสด ต ัง้ไว 50,000.-บาท จาํนวน 50,000 บาท
 (2) คาใชจายโครงการอบรมการใชปุ ยพืชสด ตัง้ไว 50,000.-บาท เพือ่
เป็นคาใชจายในการศกึษาดูงานหรือจดัโครงการอบรมใหความรูแก
เกษตรกร โดยจายเป็นคาอาหาร คาเครือ่งดืม่ คาวสัดุ คาวทิยากร คา
พาหนะ และคาใชจายอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นในโครงการ  (สาํนกังานปลดั) ดงั
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 33 ขอ 2
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คาวสัดุ รวม 20,000 บาท
วสัดุการเกษตร จาํนวน 20,000 บาท

 2.1.3 ประเภทวสัดุการเกษตร   ต ัง้ไว 20,000.-บาท เพือ่จายเป็นคาวสัดุ
เพาะชาํ พนัธุพืช ปุ ย จอบ เสียม สารเคมีป องกนัและกําจดัศตัรูพืชและ
สตัว ฯลฯ (สาํนกังานปลดั) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หนา 35 ขอ 3

งานอนุรกัษแหลงน้ําและป าไม รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
คาใชสอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

(1)  คาใชจายโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ  ต ัง้ไว  30,000.- บาท จาํนวน 30,000 บาท
 (1)  คาใชจายโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ  ต ัง้
ไว  30,000.- บาท  เพือ่ใชจายในการจดัโครงการ โดยจายเป็นคาจดัซ้ือ
พนัธุกลาไม  คาจดัซ้ือตนไม   คาป ายโครงการ  คาจดัเตรียมสถานที ่ คา
อาหาร  คาเครือ่งดืม่  คาวสัดุอุปกรณ  คาใชจายอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นใน
โครงการ ปฏบิตัติามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ดวนที่
สุด ที ่มท 0891.4/ว164 ลงวนัที ่26 มกราคม 2558 (สวนสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม) ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 169 ขอ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,835,135 บาท
งบกลาง รวม 14,835,135 บาท
งบกลาง รวม 14,835,135 บาท
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 129,000 บาท

1.1.5 ประเภทเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ตัง้
ไว 129,000.- บาท  เพือ่จายเป็น      เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ให
กบัพนกังานจางขององคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด โดยใหถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด มท 0809.5/ว
9 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 และพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ
. 2533 และหนงัสือ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว
81 ลงวนัที ่ 10 กรกฎาคม 2557  (สาํนกังานปลดั)  

เบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ จาํนวน 10,980,000 บาท
          1.1.3 ประเภทเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ  ต ัง้ไว  10,980,000.-บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูสูง
อายุ  จาํนวน  1,377  ราย  รวม  12  เดือน  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี  พ.ศ.2560-2562  หนา  38  ขอ 1 (กองสวสัดกิารและสงัคม)

เบ้ียยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 2,006,400 บาท
          1.1.4 ประเภทเบ้ียยงัชีพผูพกิาร  ต ัง้ไว  2,006,400.-บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูสูง
อายุ  จาํนวน  209  ราย  รวม  12  เดือน  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสาม
ปี  พ.ศ.2560-2562  หนา  38  ขอ 1 (กองสวสัดกิารและสงัคม)

เบ้ียยงัชีพผูป วยเอดส จาํนวน 48,000 บาท
1.1.2 ประเภทเบ้ียยงัชีพผูป วยโรคเอดส   ต ัง้ไว   48,000.- บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูป วยโรค
เอดส  จาํนวน  8 คนๆ ละ  500  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  (กอง
สวสัดกิารและสงัคม)  ดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
หนา 38 ขอ 1 
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สาํรองจาย จาํนวน 1,161,735 บาท
1.1.1 ประเภทเงนิสาํรองจาย  ต ัง้ไว 1,161,735.- บาท เพือ่จายในกรณี
จาํเป็นเรงดวน เพือ่ป องกนัและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนทีเ่กดิ
จากสาธารณภยัตางๆไมสามารถคาดการณลวงหนา เชน การป องกนัและ
แกไขปญัหาอุทกภยั น้ําป าไหลหลาก แผนดนิถลม ภยัแลง ภยั
หนาว อคัคภียั และไฟป า ใชจายเพือ่กรณีฉุกเฉินทีไ่มสาธารณภยัเกดิขึน้
หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานัน้  ใหถือ
ปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0313.4/ว667 ลง
วนัที ่12 มีนาคม 2554  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที ่มท
 0808.2/ว 3456 ลงวนัที ่ 19  มถุินายน 2558  และหนงัสือกระทรวง
มหาดไทยดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวนั
ที ่  6  มถุินายน 2559 (สาํนกังานปลดั)

รายจายตามขอผูกพนั จาํนวน 270,000 บาท
1.1.6 ประเภทรายจายตามขอผูกพนั   ต ัง้ไว  270,000.- บาท  เพือ่จาย
เป็นคาเงนิสมทบระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทองถิน่หรือพื้น
ที(่สปสช.)   เพือ่จายเป็นเงนิสมทบระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอง
ถิน่  ใหถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่ ดวนที่
สุด  ที ่มท 0891.3/ว2199 ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2552  และหนงัสือ
กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่      ที ่มท 0891.3/ว 1514  ลงวนั
ที ่26  กรกฎาคม 2554  (กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม) ดงัปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 43 ขอ 1

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 240,000 บาท
1.2.1 ประเภทเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทอง
ถิน่ (สวนตาํบล) ต ัง้ไว 240,000.-  บาท   เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่  (ก.บ.ท.) โดยต ัง้จายในอตัรารอย
ละ 1 ของรายได  (โดยไมรวมรายไดจากพนัธบตัร  เงนิกู เงนิทีมี่ผูอุทศิให
หรือ        เงนิอุดหนุน) โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือสาํนกังานกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่  ดวนมาก ที ่มท 0808.5/ว
 40  ลงวนัที ่ 14  สงิหาคม  2558  หนงัสือสาํนกังานกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ ดวนมาก ที ่มท  0808.5/ว 41  ลงวนั
ที ่14  สงิหาคม  2558 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/ว
1264 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2557 (สาํนกังานปลดั)  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจายตามขอผูกพนั 270,000

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 48,000
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 129,000

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ 10,980,000
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.)

240,000

สาํรองจาย 1,161,735

เบี้ยยงัชีพคนพิการ 2,006,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายการเมือง)

เงนิคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่
เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวนตําบล
เงนิเดือนนายก/รองนายก
เงนิคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

คาตอบแทนพนกังานจาง 126,360 531,000 108,000 164,160 720,000
เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 24,000 66,240 12,000 57,240

เงนิเดือนพนกังาน 843,660 584,640 639,600 1,031,646

คาจางลูกจางประจํา
เงนิประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000

ขอบญัญตัิงบประมาณรายจาย
วนัทีพ่ิมพ : 30/6/2560  09:40:46 หนา : 1/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจายตามขอผูกพนั 270,000

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส 48,000
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 129,000

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ 10,980,000
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.)

240,000

สาํรองจาย 1,161,735

เบี้ยยงัชีพคนพิการ 2,006,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ ายการเมือง)

เงนิคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ 3,009,600 3,009,600

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวนตําบล
86,400 86,400

เงนิเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
เงนิคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ ายประจํา)

คาตอบแทนพนกังานจาง 667,440 2,316,960
เงนิเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 24,000 24,000

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน 86,000 86,000
เงนิเพิ่มตาง ๆของพนกังานจาง 60,000 219,480

เงนิเดือนพนกังาน 3,930,960 7,030,506

คาจางลูกจางประจํา 145,080 145,080

เงนิประจําตําแหนง 168,000 336,000

วนัทีพ่ิมพ : 30/6/2560  09:40:46 หนา : 2/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 10,000 20,000 10,000
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่

10,600 101,300 57,720 66,980 145,100

คาเชาบาน 23,400 42,000 36,000 42,000
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 10,000 10,000 10,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บรกิาร 30,000 50,000 900,000 20,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 20,000 15,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
(1)  คาใชจายโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ  ต ัง้ไว  30,000.- บาท

30,000

(1) คาใชจายโครงการจดังานวนัเด็ก ต ัง้ไว  100,000.- บาท
100,000

(1) คาใชจายโครงการป องกนัและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล ต ัง้ไว 50,000.-  บาท
50,000

(1) คาใชจายโครงการเพิ่มศกัยภาพและบทบาทสตรี  ต ัง้ไว  30,000.-บาท
30,000

(1) คาใชจายโครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลดานขุนทด  ต ัง้ไว  20,000.- บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร 65,000 115,000
คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่

490,000 871,700

คาเชาบาน 307,500 450,900
คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000 80,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บรกิาร 510,000 1,510,000

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 45,000 80,000

รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
(1)  คาใชจายโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ  ต ัง้ไว  30,000.- บาท

30,000

(1) คาใชจายโครงการจดังานวนัเด็ก ต ัง้ไว  100,000.- บาท
100,000

(1) คาใชจายโครงการป องกนัและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล ต ัง้ไว 50,000.-  บาท
50,000

(1) คาใชจายโครงการเพิ่มศกัยภาพและบทบาทสตรี  ต ัง้ไว  30,000.-บาท
30,000

(1) คาใชจายโครงการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพในการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลดานขุนทด  ต ัง้ไว  20,000.- บาท

20,000

วนัทีพ่ิมพ : 30/6/2560  09:40:47 หนา : 4/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน คาใชสอย

(1) คาใชจายโครงการอบรมการป องกนักาํจดัศตัรูพืชโดยชีววธิี ต ัง้ไว 50,000.-บาท
50,000

(1) คาใชจายในการจดัทาํโครงการปกป องสถาบนัสาํคญัของชาต ิต ัง้ไว  50,000.- บาท
(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ   ต ัง้ไว 60,000.-  บาท

60,000

(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว  80,000.- บาท
80,000

(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว 420,000.- บาท
(1) คาใชจายในโครงการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบสาธารณภยัตางๆ ต ัง้ไว 50,000.- บาท
(1) โครงการสงเสรมิพระพุทธศาสนาเนื่องในวนัเทศกาลวนัเขาพรรษา ต ัง้ไว 50,000.- บาท

50,000

(1)คาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาสีศูนยพฒันาเด็กเล็กสมัพนัธ  ต ัง้ไว  30,000.- บาท
30,000

(2)  โครงการสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมแกเจาหนาทีเ่ด็กและเยาวชน ต ัง้ไว 60,000.- บาท
60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

(1) คาใชจายโครงการอบรมการป องกนักาํจดัศตัรูพืชโดยชีววธิี ต ัง้ไว 50,000.-บาท
50,000

(1) คาใชจายในการจดัทาํโครงการปกป องสถาบนัสาํคญัของชาต ิต ัง้ไว  50,000.- บาท
50,000 50,000

(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ   ต ัง้ไว 60,000.-  บาท
60,000

(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว  80,000.- บาท
80,000 160,000

(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว 420,000.- บาท
420,000 420,000

(1) คาใชจายในโครงการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบสาธารณภยัตางๆ ต ัง้ไว 50,000.- บาท
50,000 50,000

(1) โครงการสงเสรมิพระพุทธศาสนาเนื่องในวนัเทศกาลวนัเขาพรรษา ต ัง้ไว 50,000.- บาท
50,000

(1)คาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬาสีศูนยพฒันาเด็กเล็กสมัพนัธ  ต ัง้ไว  30,000.- บาท
30,000

(2)  โครงการสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมแกเจาหนาทีเ่ด็กและเยาวชน ต ัง้ไว 60,000.- บาท
60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน คาใชสอย

(2) คากจิกรรมพฒันาผูเรียนโครงการเปิดโลกกวางเพื่อการเรียนรู และพฒันาของเด็กกอนวยัเรียน  ต ัง้ไว  50,000.- บาท

50,000

(2) คาใชจายโครงการจดัอบรมใหความรูผูประกอบการปศุสตัวในการป องกนัและจดัการมลพิษสิง่แวดลอม ต ัง้ไว  30,000.- บาท

30,000

(2) คาใชจายโครงการแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ ต ัง้ไว 50,000.- บาท
(2) คาใชจายโครงการฝึกอบรมการพูดในที่สาธารณะและการพฒันาบุคลกิภาพ  ต ัง้ไว  50,000.- บาท

50,000

(2) คาใชจายโครงการภูมคิุมภยัสายใยครอบครวั  ต ัง้ไว  100,000.-บาท
100,000

(2) คาใชจายโครงการอบรมการใชปุ ยพืชสด ต ัง้ไว 50,000.-บาท
50,000

(2) คาใชจายในการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลสาํคญั ต ัง้ไว 20,000.- บาท
(2) คาใชจายในการเลือกต ัง้ ต ัง้ไว  5,000.- บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

(2) คากจิกรรมพฒันาผูเรียนโครงการเปิดโลกกวางเพื่อการเรียนรู และพฒันาของเด็กกอนวยัเรียน  ต ัง้ไว  50,000.- บาท

50,000

(2) คาใชจายโครงการจดัอบรมใหความรูผูประกอบการปศุสตัวในการป องกนัและจดัการมลพิษสิง่แวดลอม ต ัง้ไว  30,000.- บาท

30,000

(2) คาใชจายโครงการแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ ต ัง้ไว 50,000.- บาท
50,000 50,000

(2) คาใชจายโครงการฝึกอบรมการพูดในที่สาธารณะและการพฒันาบุคลกิภาพ  ต ัง้ไว  50,000.- บาท
50,000

(2) คาใชจายโครงการภูมคิุมภยัสายใยครอบครวั  ต ัง้ไว  100,000.-บาท
100,000

(2) คาใชจายโครงการอบรมการใชปุ ยพืชสด ต ัง้ไว 50,000.-บาท
50,000

(2) คาใชจายในการป องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลสาํคญั ต ัง้ไว 20,000.- บาท
20,000 20,000

(2) คาใชจายในการเลือกต ัง้ ต ัง้ไว  5,000.- บาท
5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน คาใชสอย

(3) คาใชจายโครงการซอมแซมทีอ่ยูอาศยัผูยากไร  ต ัง้ไว  250,000.-บาท
250,000

(3) คาใชจายโครงการสงเสรมิการทองเทีย่วตามแนวพระราชดําร ิต ัง้ไว 30,000.- บาท
30,000

(3) คาใชจายในการจดังาน   ต ัง้ไว  35,000.- บาท
(3) คาใชจายในการฝึกอบรมและทบทวนหลกัสูตรอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน     (อปพร.)  ต ัง้ไว  50,000.- บาท
(3) โครงการรณรงคประชาสมัพนัธการลดภาวะโลกรอนและการรกัษาสิง่แวดลอมเนื่องในวนัสิง่แวดลอมโลก ต ัง้ไว 50,000.- บาท

50,000

(3) โครงการอนุรกัษสงเสรมิและถายทอดภูมปิญัญาทองถิน่ ต ัง้ไว 20,000.- บาท
20,000

(3)โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา ต ัง้ไว 671,600.- บาท
671,600

(4) คาใชจายโครงการตลาดนดัมูลฝอยอนัตรายในชุมชน  ต ัง้ไว 100,000.- บาท
100,000

(4) คาใชจายโครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูพิการ  ต ัง้ไว  20,000.-บาท
20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

(3) คาใชจายโครงการซอมแซมทีอ่ยูอาศยัผูยากไร  ต ัง้ไว  250,000.-บาท
250,000

(3) คาใชจายโครงการสงเสรมิการทองเทีย่วตามแนวพระราชดําร ิต ัง้ไว 30,000.- บาท
30,000

(3) คาใชจายในการจดังาน   ต ัง้ไว  35,000.- บาท
35,000 35,000

(3) คาใชจายในการฝึกอบรมและทบทวนหลกัสูตรอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน     (อปพร.)  ต ัง้ไว  50,000.- บาท

50,000 50,000

(3) โครงการรณรงคประชาสมัพนัธการลดภาวะโลกรอนและการรกัษาสิง่แวดลอมเนื่องในวนัสิง่แวดลอมโลก ต ัง้ไว 50,000.- บาท

50,000

(3) โครงการอนุรกัษสงเสรมิและถายทอดภูมปิญัญาทองถิน่ ต ัง้ไว 20,000.- บาท
20,000

(3)โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา ต ัง้ไว 671,600.- บาท
671,600

(4) คาใชจายโครงการตลาดนดัมูลฝอยอนัตรายในชุมชน  ต ัง้ไว 100,000.- บาท
100,000

(4) คาใชจายโครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูพิการ  ต ัง้ไว  20,000.-บาท
20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน คาใชสอย

(4) คาใชจายโครงการศูนยเรียนรูการใชชีวติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ต ัง้ไว 50,000.- บาท
50,000

(4) คาใชจายในการจดัทาํโครงการฝึกอบรมซกัซอมแผนป องกนัสาธารณภยั ต ัง้ไว 50,000.- บาท
(4) คาใชจายในการฝึกอบรมและทศันะศกึษาดูงาน   ต ัง้ไว 400,000.- บาท
(4)โครงการฝึกอบรมทกัษะการเลนดนตรีไทย ต ัง้ไว 30,000.- บาท

30,000

(5) คาใชจายโครงการสงเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม ต ัง้ไว 30,000.-  บาท
(5) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ   ต ัง้ไว  80,000.- บาท
(5) คาใชจายในการพฒันาครูผูดูแลเด็ก ต ัง้ไว 36,000.- บาท

36,000

(6) คาใชจายโครงการทองถิน่ไทย  ใสใจความสะอาด  คนในชาตมิีความสุข   ต ัง้ไว 30,000.- บาท
30,000

(6) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว  50,000.- บาท
50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

(4) คาใชจายโครงการศูนยเรียนรูการใชชีวติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ต ัง้ไว 50,000.- บาท
50,000

(4) คาใชจายในการจดัทาํโครงการฝึกอบรมซกัซอมแผนป องกนัสาธารณภยั ต ัง้ไว 50,000.- บาท
50,000 50,000

(4) คาใชจายในการฝึกอบรมและทศันะศกึษาดูงาน   ต ัง้ไว 400,000.- บาท
400,000 400,000

(4)โครงการฝึกอบรมทกัษะการเลนดนตรีไทย ต ัง้ไว 30,000.- บาท
30,000

(5) คาใชจายโครงการสงเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม ต ัง้ไว 30,000.-  บาท
30,000 30,000

(5) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ   ต ัง้ไว  80,000.- บาท
80,000 80,000

(5) คาใชจายในการพฒันาครูผูดูแลเด็ก ต ัง้ไว 36,000.- บาท
36,000

(6) คาใชจายโครงการทองถิน่ไทย  ใสใจความสะอาด  คนในชาตมิีความสุข   ต ัง้ไว 30,000.- บาท
30,000

(6) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว  50,000.- บาท
50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน คาใชสอย

(6) คาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไม และคาพวงมาลา  ต ัง้ไว 5,000.- บาท
(7) คาใชจายโครงการสถานศกึษาสีขาว ต ัง้ไว 30,000.- บาท

30,000

(7)คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิ์ทีด่นิและรงัวดัทีด่นิ ต ัง้ไว 20,000.- บาท
(8) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว 40,000.- บาท

40,000

1.คาใชจายโครงการฝึกอบรมอาชีพ  ต ัง้ไว  100,000.-บาท
100,000

2. คาใชจายโครงการสงเสรมิและสนบัสนุนการดําเนินงานตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง   ต ัง้ไว  150,000.-บาท

150,000

3. คาใชจายโครงการพฒันาศกัยภาพกลุมอาชีพ  ต ัง้ไว  20,000.-บาท
20,000

4. คาใชจายในการจดัประชุมหรือสมัมนาในการจดัเวทีประชาคมหมูบานและตําบล  ต ัง้ไว  20,000.- บาท
20,000

5) คาใชจายโครงการฝึกอบรมใหความรูการจดัการนํ้าเสียภายในชุมชน  ต ัง้ไว 30,000.- บาท
30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน คาใชสอย

(6) คาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไม และคาพวงมาลา  ต ัง้ไว 5,000.- บาท
5,000 5,000

(7) คาใชจายโครงการสถานศกึษาสีขาว ต ัง้ไว 30,000.- บาท
30,000

(7)คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิ์ทีด่นิและรงัวดัทีด่นิ ต ัง้ไว 20,000.- บาท
20,000 20,000

(8) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ต ัง้ไว 40,000.- บาท
40,000

1.คาใชจายโครงการฝึกอบรมอาชีพ  ต ัง้ไว  100,000.-บาท
100,000

2. คาใชจายโครงการสงเสรมิและสนบัสนุนการดําเนินงานตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง   ต ัง้ไว  150,000.-บาท

150,000

3. คาใชจายโครงการพฒันาศกัยภาพกลุมอาชีพ  ต ัง้ไว  20,000.-บาท
20,000

4. คาใชจายในการจดัประชุมหรือสมัมนาในการจดัเวทีประชาคมหมูบานและตําบล  ต ัง้ไว  20,000.- บาท
20,000

5) คาใชจายโครงการฝึกอบรมใหความรูการจดัการนํ้าเสียภายในชุมชน  ต ัง้ไว 30,000.- บาท
30,000

วนัทีพ่ิมพ : 30/6/2560  09:40:47 หนา : 14/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

5. คาใชจายในการจดัโครงการฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพผูนําชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนและแผนพฒันาสามปี  ต ัง้ไว 20,000.-บาท

20,000

6.คาใชจายตามโครงการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ  ต ัง้ไว 40,000.-  บาท
40,000

7.คาใชจายในการจดัโครงการเสวนาสรางความสุขอยางย ั่งยืน ต ัง้ไว 30,000.-บาท
30,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 10,000 50,000 20,000 5,000

คาวสัดุ

วสัดุเครือ่งแตงกาย
วสัดุยานพาหนะและขนสง
วสัดุคอมพิวเตอร
วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 250,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่
วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ
วสัดุงานบานงานครวั 5,000 40,000
วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 150,000

คาอาหารเสรมิ (นม) 1,008,069

วสัดุการเกษตร 20,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร
วสัดุสาํนกังาน
วสัดุอืน่ 100,000

คาสาธารณูปโภค คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

5. คาใชจายในการจดัโครงการฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพผูนําชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชนและแผนพฒันาสามปี  ต ัง้ไว 20,000.-บาท

20,000

6.คาใชจายตามโครงการป องกนัและแกไขปญัหายาเสพตดิ  ต ัง้ไว 40,000.-  บาท
40,000

7.คาใชจายในการจดัโครงการเสวนาสรางความสุขอยางย ั่งยืน ต ัง้ไว 30,000.-บาท
30,000

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม 100,000 185,000

คาวสัดุ

วสัดุเครือ่งแตงกาย 150,000 150,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง 20,000 20,000
วสัดุคอมพิวเตอร 70,000 70,000

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ 5,000 255,000

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 250,000 250,000

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 50,000 50,000

วสัดุงานบานงานครวั 20,000 65,000
วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย 150,000

คาอาหารเสรมิ (นม) 1,008,069

วสัดุการเกษตร 20,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 10,000

วสัดุสาํนกังาน 140,000 140,000
วสัดุอืน่ 15,000 115,000

คาสาธารณูปโภค คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 45,000 45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล
คาไฟฟ า
คาบรกิารไปรษณีย
คาบรกิารโทรศพัท

งบลงทุน คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน
(1) คาจดัซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร ต ัง้ไว 1,600 บาท

1,600

(1) คาจดัซื้อเครือ่งทาํนํ้ารอน - นํ้าเย็น ต ัง้ไว  10,000.-บาท
(1) คาจดัซื้อตูเก็บเอกสารแบบทบึ  ต ัง้ไว  4,500.-บาท
(2) คาจดัซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร  ต ัง้ไว   1,600.-บาท

ครุภณัฑคอมพิวเตอร
(1)  คาจดัซื้อเครือ่งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด สี แบบ  Network  ต ัง้ไว   12,000.-บาท
(1) คาคาจดัซื้อเครือ่งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด สี แบบ Network ราคา ต ัง้ไว   12,000.-บาท

12,000

(1) คาจดัซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรสาํหรบังานประมวลผล ต ัง้ไว 29,000 บาท
29,000

ครุภณัฑกีฬา
(1) คาจดัซื้อเครือ่งออกกาํลงักาย  ต ัง้ไว 300,000.-บาท

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค

คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 36,000 36,000
คาไฟฟ า 260,000 260,000

คาบรกิารไปรษณีย 20,000 20,000

คาบรกิารโทรศพัท 16,000 16,000

งบลงทุน คาครุภณัฑ

ครุภณัฑสาํนกังาน
(1) คาจดัซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร ต ัง้ไว 1,600 บาท

1,600

(1) คาจดัซื้อเครือ่งทาํนํ้ารอน - นํ้าเย็น ต ัง้ไว  10,000.-บาท
10,000 10,000

(1) คาจดัซื้อตูเก็บเอกสารแบบทบึ  ต ัง้ไว  4,500.-บาท
4,500 4,500

(2) คาจดัซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร  ต ัง้ไว   1,600.-บาท
1,600 1,600

ครุภณัฑคอมพิวเตอร
(1)  คาจดัซื้อเครือ่งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด สี แบบ  Network  ต ัง้ไว   12,000.-บาท

12,000 12,000

(1) คาคาจดัซื้อเครือ่งพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด สี แบบ Network ราคา ต ัง้ไว   12,000.-บาท
12,000

(1) คาจดัซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรสาํหรบังานประมวลผล ต ัง้ไว 29,000 บาท
29,000

ครุภณัฑกีฬา
(1) คาจดัซื้อเครือ่งออกกาํลงักาย  ต ัง้ไว 300,000.-บาท

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง
(1) คาจดัซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าดบัเพลงิแบบเอนกประสงค   ต ัง้ไว 3,500,000.- บาท

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร
(1) คาจดัซื้อเครือ่งมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร ต ัง้ไว  39,000.-บาท

ครุภณัฑดนตรีและนาฏศลิป
จดัซื้อเครือ่งเลนดนตรีไทย  ต ัง้ไว  99,550.-บาท

99,550

ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ
(1) คาจดัซื้อชุดดบัเพลงิ  ต ัง้ไว 100,000.- บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค
1.โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า เสนทางไปบานนายจนิดาบานหวับงึ ม.2 ต ัง้ไว 151,000.-บาท

151,000

2.โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าภายในหมูบานบานจ ั่น ม.3 ต ัง้ไว 268,000.-บาท
268,000

3.โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเสนสี่แยกบานป าหมาน-สระโตนบานโคกรกัษ ม.4 ต ัง้ไว 441,000.-บาท

441,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบลงทุน

คาครุภณัฑ

ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง
(1) คาจดัซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าดบัเพลงิแบบเอนกประสงค   ต ัง้ไว 3,500,000.- บาท

3,500,000 3,500,000

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร
(1) คาจดัซื้อเครือ่งมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร ต ัง้ไว  39,000.-บาท

39,000 39,000

ครุภณัฑดนตรีและนาฏศลิป
จดัซื้อเครือ่งเลนดนตรีไทย  ต ัง้ไว  99,550.-บาท

99,550

ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ
(1) คาจดัซื้อชุดดบัเพลงิ  ต ัง้ไว 100,000.- บาท

100,000 100,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค
1.โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า เสนทางไปบานนายจนิดาบานหวับงึ ม.2 ต ัง้ไว 151,000.-บาท

151,000

2.โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าภายในหมูบานบานจ ั่น ม.3 ต ัง้ไว 268,000.-บาท
268,000

3.โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเสนสี่แยกบานป าหมาน-สระโตนบานโคกรกัษ ม.4 ต ัง้ไว 441,000.-บาท

441,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง

4.โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า   ซอยบานนายจํานงค เวนิขุนทดบานถนนหกันอย ม.6 ต ัง้ไว 414,000.-บาท

414,000

5.โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยสุขศีลธรรมบานดอนกลอย ม.7 ต ัง้ไว 491,000.-บาท
491,000

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง
โครงการซอมแซมถนนภายในตําบลดานขุนทด ต ัง้ไว 685,000.-บาท

685,000

โครงการซอมแซมพรอมปรบัปรุงระบบระบายนํ้าภายในตําบลดานขุนทดต ัง้ไว 100,000.-บาท
100,000

อาคารตาง ๆ
(1)โครงการบานทองถิน่ประชารฐัรวมใจ เทดิไทองคราชนั ราชนิี ต ัง้ไว 150,000.- บาท

150,000

(1)โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กในความรบัผดิชอบองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด ต ัง้ไว 200,000.- บาท

200,000

1.โครงการกอสรางอาคารจดัเก็บขยะอนัตราย  ต ัง้ไว   200,000.- บาท
200,000

งบรายจายอื่น รายจายอื่น รายจายอืน่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง

4.โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า   ซอยบานนายจํานงค เวนิขุนทดบานถนนหกันอย ม.6 ต ัง้ไว 414,000.-บาท

414,000

5.โครงการกอสรางถนนคสล. ซอยสุขศีลธรรมบานดอนกลอย ม.7 ต ัง้ไว 491,000.-บาท
491,000

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง
โครงการซอมแซมถนนภายในตําบลดานขุนทด ต ัง้ไว 685,000.-บาท

685,000

โครงการซอมแซมพรอมปรบัปรุงระบบระบายนํ้าภายในตําบลดานขุนทดต ัง้ไว 100,000.-บาท
100,000

อาคารตาง ๆ
(1)โครงการบานทองถิน่ประชารฐัรวมใจ เทดิไทองคราชนั ราชนิี ต ัง้ไว 150,000.- บาท

150,000

(1)โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กในความรบัผดิชอบองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด ต ัง้ไว 200,000.- บาท

200,000

1.โครงการกอสรางอาคารจดัเก็บขยะอนัตราย  ต ัง้ไว   200,000.- บาท
200,000

งบรายจายอื่น รายจายอื่น รายจายอืน่ 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสงัคมสงเคราะห แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนสวนราชการ 400,000 1,708,000
รวม 14,835,135 310,960 599,550 380,000 5,008,200 1,566,360 2,728,740 6,108,655
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานการรกัษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนสวนราชการ 2,108,000
รวม 4,115,000 12,347,400 48,000,000
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