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1111. . . . '���������2�'���������2�'���������2�'���������2�

1.1 ���������� �!� %27�;�

>��"�������� #.$.2560  �  �2�%37  30  �+�1�� �  #.$.2560   ���,��������'!��%:���+7��3'�������6�+� /2��34

1.1.1 6�+�@��&����� ������ 32,790,486.52 ��%

1.1.2 6�+�'�'� ������ 9,192,025.73 ��%

1.1.3 6�+�%1�'�����6�+�'�'� ������ 13,626,224.60 ��%

1.1.4 �� ���%37;/:�2�6�+�;�:����!�-�3489�#2���� 2�;�!;/:6�+��!�  ������ 0 ?������ ��� 0.00 ��%

1.1.5 �� ���%37;/:�2�6�+�;�:?/  2�;�!;/:�!�-�3489�#2� ������  0  ?������ ��� 0 ��%

1.2 6�+��9:���:�� ������ 0.00 ��%

2222. . . . �����+-���������� >��"�������� �����+-���������� >��"�������� �����+-���������� >��"�������� �����+-���������� >��"�������� 2560 2560 2560 2560 � �2�%37 � �2�%37 � �2�%37 � �2�%37 30  30  30  30  �+�1�� �  #�+�1�� �  #�+�1�� �  #�+�1�� �  #....$$$$....2560256025602560

(1) �� �2���+� ������  39,598,745.70 ��% ������/:� 

-��/(�C3���� ��%

-��/�!�&���6�3 � �!���2� ���>���1<�. ��%

-��/�� ;/:���%�2# ,'+� ��%

-��/�� ;/:���'�&���9�?(�������#��+* , ��%

-��/�� ;/:6�D/6.�D/ ��%

-��/�� ;/:���%1� ��%

-��/(�C3�2/'�� ��%

-��/6�+��1/-�1�%27�;� ��%

(2) 6�+��1/-�1�%37�2E���>-:?/ ���1�2.�1���'��, ������ 1,524,000.00 ��%

(3) �� �!� ��+� ������ 30,158,946.48 ��% ������/:� 

������ ��%

���1����� ��%

��/��6�+���� ��%

����%1� ��%

���� �!� �F7� ��%

(5) �� �!� %37�!� ���6�+�'�'� ������ 8,685,500.00 ��%

(6) �� �!� %37�!� ���6�+�%1�'�����6�+�'�'� 0.00 ��%

��6�+��1/-�1� ��%

(4) �� �!� %37�!� ���6�+��1/-�1�%37�2E���>-:?/ ���1�2.�1���'��, ������ 1,524,000.00 ��%
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�"����1'2*.3��4��&�)'�#)#5�2������
����� !"#*2��0�3#�"����1'2*.3��4��&�)'�#)#5�2������
����� !"#*2��0�3#�"����1'2*.3��4��&�)'�#)#5�2������
����� !"#*2��0�3#�"����1'2*.3��4��&�)'�#)#5�2������
����� !"#*2��0�3# 24242424,,,,000000000000,,,,000000000000....00000000

�"��"��"��"� 48484848,,,,000000000000,,,,000000000000....00000000

���1'2*.3��4��&�)'�#)#5�2������
����� !"#*2��0�3#���1'2*.3��4��&�)'�#)#5�2������
����� !"#*2��0�3#���1'2*.3��4��&�)'�#)#5�2������
����� !"#*2��0�3#���1'2*.3��4��&�)'�#)#5�2������
����� !"#*2��0�3#

��"'+��#�)'�#)#*�3"1
 24,000,000.00

��"',�6.��' �� 22,352,000.00

�"����1'2*.3��4��&+�7�/&2"��' ��5�2������
����� !"#*2��0�3#�"����1'2*.3��4��&+�7�/&2"��' ��5�2������
����� !"#*2��0�3#�"����1'2*.3��4��&+�7�/&2"��' ��5�2������
����� !"#*2��0�3#�"����1'2*.3��4��&+�7�/&2"��' ��5�2������
����� !"#*2��0�3# 22222222,,,,352352352352,,,,000000000000....00000000

�"����1'2��'+�7�+���"����1'2��'+�7�+���"����1'2��'+�7�+���"����1'2��'+�7�+�� 1111,,,,648648648648,,,,000000000000....00000000

���1'2*.3��4��&+�7�/&2"��' ��5�2������
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����� !"#*2��0�3#���1'2*.3��4��&+�7�/&2"��' ��5�2������
����� !"#*2��0�3#���1'2*.3��4��&+�7�/&2"��' ��5�2������
����� !"#*2��0�3#

��"'���1'2+�7'+$&7' 54,000.00

��"'���1'2���*)# 0.00

��"'���1'2���*��8�� �# 500,000.00

��"'���1'2��� �9���:
;,�/&����8���-�� 0.00
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#$	��	
#%	����	�&'(�#$	��	
#%	����	�&'(�#$	��	
#%	����	�&'(�#$	��	
#%	����	�&'(�

����	�����	� 14,992,170

����	��
$	�,-	�.$��./�.&�0��0� 530,000

����	��	
2	��	-�3�4

���������	�	
 820,000

#$	��	
2
�5���#$	��	
2
�5���#$	��	
2
�5���#$	��	
2
�5���

����	��	4	
���. 2,633,250

����	����,���,
	��6 1,185,470
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#$	��
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��$%�������&�!����$%�������&�!����$%�������&�!����$%�������&�!��
���+- �$��&�!./�!01��2 ����+- �$��&�!./�!01��2 ����+- �$��&�!./�!01��2 ����+- �$��&�!./�!01��2 �

"13�3��� �,&�!"13�3��� �,&�!"13�3��� �,&�!"13�3��� �,&�!

    ����&�456 17,500

����!7��! 2)�����!7��! 2)�����!7��! 2)�����!7��! 2)� 0

    ��!7��! 2)� 0
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        35        35        35        35 ,,,,105105105105,,,,689689689689....25252525         34        34        34        34 ,,,,302302302302,,,,067067067067....11111111         39        39        39        39 ,,,,598598598598,,,,745745745745....70707070

     ����$%�46�>���!�1��J17-$%�%0#!%"&# 300,000.00 % 300,000.00

*��'����2�'5��*��'����2�'5��*��'����2�'5��*��'����2�'5��

���������� �����
+�������
+�������
+�������
+��

�� �� �� �� 2560256025602560 1#'76�� 1#'76�� 1#'76�� 1#'76�� ((((%%%%)))) �� �� �� �� 2561256125612561

     ����>9�+(2!O,�� 300,000.00 % 250,000.00

     �����C%46�!,(&�7�� ,.�.�. 2�'5����1N'0P 4,000,000.00 % 4,000,000.00

     �����C%46�!,(&�7�� ,.�.�. +��*'$HP 9,540,000.00 % 8,500,000.00

     ����+��,� 2,000.00 % 1,000.00

     ����5��,5��(7 3,500,000.00 % 4,200,000.00

     ����59�� 2,000,000.00 % 2,000,000.00

     46���4*%���F 7�!%�1� 80,000.00 % 80,000.00

     46���4*%��$�6 100,000.00 % 100,000.00

     46���4*%��$%�46�>���!�1�7��+Q*��1�6�'0�1�R�N�0 30,000.00 % 9,000.00

*��'!�(#9'*9��&�N�*��'!�(#9'*9��&�N�*��'!�(#9'*9��&�N�*��'!�(#9'*9��&�N�

���*��'����2�'5�����*��'����2�'5�����*��'����2�'5�����*��'����2�'5�� 22222222,,,,352352352352,,,,000000000000....00000000 22222222,,,,240240240240,,,,000000000000....00000000

     46�>���!�1�2'��!��15(�>($%�(7(+���7�������%    
+Q*��1��&'(

2,500,000.00 % 2,800,000.00

����9+*��'����9+*��'����9+*��'����9+*��' 48484848,,,,000000000000,,,,000000000000....00000000 48484848,,,,000000000000,,,,000000000000....00000000

���*��'!�(#9'*9��&�N����*��'!�(#9'*9��&�N����*��'!�(#9'*9��&�N����*��'!�(#9'*9��&�N� 24242424,,,,000000000000,,,,000000000000....00000000 24242424,,,,000000000000,,,,000000000000....00000000

     !�(#9'*9��&�N� 5��*���'��!(+��7��#���2*0���&$%����+(2
J6�1 #!%"#+���

24,000,000.00 % 24,000,000.00



������������ ������������
���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

������������ ������������
���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

����������������
�������	��
������	�������	� 4,000

����������"#$���
�������	��

������	����
���������"��%���&�������
'	��	���(���"�)*�+ 25,000

����������"#$���
�������	��
������	�������(���������������� 3,000


����������������
�������	��
���
������&/"���� 50,000

�����������������
�������	��

���0����	�(����(��������(	+��&1(2 1,000

����������������
�������	��
���0����	�(����	 � 2,000


�����������������
�������	��
���0����	�(�
5/ 6
�( �&/��7$8��	
���9%���8��	
:&��+����� 1,000

����������������
�������	��

���0����	�(��;�8:�)	�#:<�( 53,000

����������"#$���
�������	��
���0����	�(��;�)	�������%���"&�$
=&#: 8,000


�������	������/�
����������
���0����	�(����(���������������� 100,000

����������"#$���
�������	��

���0����	�(����(������	������)�("��� 3,000

����������������
�������	��
���0����	�(����(������	������+	�	 2,000

*�?�
@�( 180,000

����������"#$���
�������	��

%��/���0����	�(� ���
��� 8:����	����%��/���0����	�(� ���
��� 8:����	����%��/���0����	�(� ���
��� 8:����	����%��/���0����	�(� ���
��� 8:����	���� 252252252252,,,,000000000000


����������"#$���
�������	��
*�?������$���$��� 50,000

�����������������
�������	��

��(�/���/�;���$��(�/���/�;���$��(�/���/�;���$��(�/���/�;���$

%��/*�?����%��/*�?����%��/*�?����%��/*�?���� 980980980980,,,,000000000000
*�?�6�$����	8:����/&	 750,000


���������(��������7$"&7	
���������(��������7$"&7	
���������(��������7$"&7	
���������(��������7$"&7	 48484848,,,,000000000000,,,,000000000000   ���  8(�
'	  ���  8(�
'	  ���  8(�
'	  ���  8(�
'	

�$�2����&%��"��	����:/��	)�	�/

����*�/��	)�	�/  ��$%��/	����1"���

  

��($�	��(:����(/
���������(���$�
�������(���(�����
��($�	��(:����(/
���������(���$�
�������(���(�����
��($�	��(:����(/
���������(���$�
�������(���(�����
��($�	��(:����(/
���������(���$�
�������(���(�����



�����
�$�
�����  +.9. 2561



  

������������ ������������
���	�	 ���

������������ ������������
���	�	 ���

���	�	 ���

������������ ������������
���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

���	�	 ���

������������ ������������
���	�	 ���

%��/�$&	��/%	�	�����
%��/�$&	��/%	�	�����
%��/�$&	��/%	�	�����
%��/�$&	��/%	�	�����
 24242424,,,,000000000000,,,,000000000000
�$&	��/%	�	�����
 "��%���/���	&	��������	��%	�����8:�*��&� 24,000,000

����������������
�������	��

���0����	�(��/�����(	"&�0&8:�	&�&������
����:E%��( 2,800,000

����������"#$���
�������	��

��(�/������F��:��/%	�	�%��$�2�
���$"��	���$G&�	��(�/������F��:��/%	�	�%��$�2�
���$"��	���$G&�	��(�/������F��:��/%	�	�%��$�2�
���$"��	���$G&�	��(�/������F��:��/%	�	�%��$�2�
���$"��	���$G&�	


����������������
�������	��
���*��%:�$
56���:�(� 80,000

����������������
�������	��

���*��%:�$8:����0����	�(����E%��(���/��(
H���� 9,000

�����������������
�������	��
���*��%:�$8�� 100,000


����������"#$���
�������	��
*�?���+	�	 1,000

�����������������
�������	��

*�?�"��� 2,000,000

��������������
�������	��
*�?�"��+"��&� 4,200,000


����������������
�������	��
*�?�0��&��I+�� 250,000

�����������������
�������	��

*�?��#:����+&����� +.�.�. ��%	/8�	J 8,500,000

�����������������
�������	��
*�?��#:����+&����� +.�.�. ��/"����(�/�J 4,000,000

%��/*�?���/"��%��/*�?���/"��%��/*�?���/"��%��/*�?���/"�� 22222222,,,,240240240240,,,,000000000000
*�?�8:����0����	�(��G(	�28:�:���:���	 300,000

����������������
�������	��

��(�/���;/��:;/���	� 8,000

����������"#$���
�������	��

��(�/������F��:�;�8:����/"���%��$�2�
���$"��	���$G&�	��(�/������F��:�;�8:����/"���%��$�2�
���$"��	���$G&�	��(�/������F��:�;�8:����/"���%��$�2�
���$"��	���$G&�	��(�/������F��:�;�8:����/"���%��$�2�
���$"��	���$G&�	

%��/��(�/���;/��:;/%��/��(�/���;/��:;/%��/��(�/���;/��:;/%��/��(�/���;/��:;/ 28282828,,,,000000000000
���)�(8��8
:	 20,000

�����������������
�������	��

%��/��(�/������+(2"&	%��/��(�/������+(2"&	%��/��(�/������+(2"&	%��/��(�/������+(2"&	 500500500500,,,,000000000000
/����7( 500,000

�����������������
�������	��



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


514,080.00 514,080.00       385,560.00 0 %

42,120.00 42,120.00         31,590.00 0 %

42,120.00 42,120.00         31,590.00 0 %

86,400.00 86,400.00         57,600.00 9.1 %

3,096,000.00 3,060,021.00    2,156,400.00 2.6 %

3333,,,,780780780780,,,,720720720720....00000000 3333,,,,744744744744,,,,741741741741....00000000 2222,,,,662662662662,,,,740740740740....00000000

1,969,078.00 1,937,570.00    1,655,220.00 4.9 %

67,200.00 79,800.00         63,000.00 0 %

109,200.00 121,800.00         94,500.00 0 %

145,416.00 139,980.00       105,360.00 3.1 %

24,000.00 23,310.00         14,205.00 -25 %

419,400.00 531,800.00       398,790.00 47 %

26,000.00 36,000.00         27,000.00 100 %

2222,,,,760760760760,,,,294294294294....00000000 2222,,,,870870870870,,,,260260260260....00000000 2222,,,,358358358358,,,,075075075075....00000000

6666,,,,541541541541,,,,014014014014....00000000 6666,,,,615615615615,,,,001001001001....00000000 5555,,,,020020020020,,,,815815815815....00000000

86,400.00

 !�"#�$�%�&��'(��

)�*)%*��"!�� + ,#�%�&�� 84,000.00 84,000.00

)�*���'��"��$-!� 126,000.00 126,000.00

���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��)))) 3333,,,,194194194194,,,,640640640640....00000000 3333,,,,590590590590,,,,700700700700....00000000

������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&� 6666,,,,888888888888,,,,960960960960....00000000 7777,,,,371371371371,,,,420420420420....00000000

533,760.00

3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

786,200.00

)�*)%*��"!�� +,#�%�&��'(�� 36,000.00 72,000.00

 !�'(��67&'(�����'�� 145,080.00 149,500.00

)�*)%*��"!�� +,#�67&'(�����'�� 24,000.00 18,000.00

)�*)./#�3&/�#��3& 514,080.00 514,080.00

)�* !�"#�$����'��"��$-!��3&/�#��3& 42,120.00 42,120.00

)�*)./# )�*)./# )�*)./# )�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��))))

)�*)./#%�&�� 2,245,800.00 2,355,000.00

)�* !�"#�$�9��:*&9;�#� <&��& �#�9!��(#�=*� 3,016,800.00 3,096,000.00

���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ((((12�3&��)�/#�12�3&��)�/#�12�3&��)�/#�12�3&��)�/#�)))) 3333,,,,694694694694,,,,320320320320....00000000 3333,,,,780780780780,,,,720720720720....00000000

)�* !�"#�$�%*)>?�3&/�#��3& 42,120.00 42,120.00
)�* !�"#�$�)6,�5&��/�����@&?��3&)�>�"�� �3&#� <&����*-��9!�
"���6

79,200.00

 !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$�

#��);#.!�,5�.    '��-��. ���:9���#��);#.!�,5�.    '��-��. ���:9���#��);#.!�,5�.    '��-��. ���:9���#��);#.!�,5�.    '��-��. ���:9���

�����%*�%< : 31/7/2560  22:07:24

 

��3�������
&����3'!�3��3�������
&����3'!�3��3�������
&����3'!�3��3�������
&����3'!�3

���'�����������
 %���'�����������
 %���'�����������
 %���'�����������
 %....>>>>. . . . 2561256125612561

#� <&����*-��9!�"���6.!�,5�.#� <&����*-��9!�"���6.!�,5�.#� <&����*-��9!�"���6.!�,5�.#� <&����*-��9!�"���6.!�,5�.

����������

���5 6�&����5 6�&����5 6�&����5 6�&�

)�*)./# )�*)./# )�*)./# )�*)./# ((((12�3&��)�/#�12�3&��)�/#�12�3&��)�/#�12�3&��)�/#�))))

$B����*-��������C�$B����*-��������C�$B����*-��������C�$B����*-��������C�

����*-������C�����*-������C�����*-������C�����*-������C�

�����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

       367,980.00 350,000.00 0.00 -9.1 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

125,900.00 118,800.00 141,300.00 -5.7 %

34,700.00 38,300.00 30,400.00 70 %

     528     528     528     528 ,,,,580580580580....00000000      507     507     507     507 ,,,,100100100100....00000000 171171171171,,,,700700700700....00000000

       261,687.91 272,732.12       208,672.53 -20 %

         43,095.00 37,085.00         27,000.00 33 %

       392,152.00 435,320.00       163,040.00 100 %

0 0 0.00 100 %

0 1,360.00 0.00 100 %

       399,900.00 0.00 464,100.00 100 %

           5,100.00 0.00 0.00 100 %

0 0.00 0.00 100 %

0 0.00 0.00 100 %

           2,000.00            1,500.00 2,500.00 100 %

         19,780.00          13,320.00 0.00 100 %

60,794.30 77,486.85 44,925.67 0 %

  1  1  1  1,,,,184184184184,,,,509509509509....21212121      838     838     838     838 ,,,,803803803803....97979797 910910910910,,,,238238238238....20202020

89,750.00 0.00         16,400.00 -9.1 %

0.00 4,400.00            7,902.00 -38 %

6,338.00 7,437.00            2,685.00 0 %

23128 0            3,000.00 -70 %

112,354.00 100,520.00         81,813.00 67 %

0.00 0.00 0.00 400 %

0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0 %

231231231231,,,,570570570570....00000000 112112112112,,,,357357357357....00000000 111111111111,,,,800800800800....00000000

  1  1  1  1,,,,944944944944,,,,659659659659....21212121   1  1  1  1,,,,458458458458,,,,260260260260....97979797   1  1  1  1,,,,193193193193,,,,738738738738....20202020

��3'!�3)%/�#D-(C.(��E@����*&�� 500,000.00 400,000.00

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

��� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$� 610610610610,,,,000000000000....00000000 583583583583,,,,000000000000....00000000

 !�):!��(� 210,000.00 198,000.00

)�*:!�3)-6/#&��>@&?��5"� 50,000.00 85,000.00

 !�"#�$�B7(�F*��"*��:&��#�)�G���H3:<$&!#� <&��& �#�9!��(#�=*� 330,000.00 300,000.00

 !�"#�$�&���F*��"*��#&)�6���:&�� 20,000.00 0.00

(6)  !�D:('!�3H ��&��#���D-( ����7(&I-��3)�/J#�"( 0.00 30,000.00

(5)  !�D:('!�3H ��&��9!�)9�*� 5
K���$6�'�*3K��� 0.00 30,000.00

         465,000.00 450,000.00

(3)  !�D:('!�3D&��'�.��             13,000.00 10,000.00

(2)  !�D:('!�3D&��)6/#&"�J�               5,000.00 200,000.00

         420,000.00 400,000.00

��3'!�3)&��3�&��&������#�$6�%*K�&�� 45,000.00 60,000.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

                               (1)  !�D:('!�3D&��).*���C���:&��

(4)  !�D:('!�3D&��1L&#���$6���>�>@&?�.7��

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3      1     1     1     1 ,,,,573573573573,,,,000000000000....00000000 1111,,,,735735735735,,,,000000000000....00000000

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

 !�����5���&?�$6�E!#�$E�          100,000.00 100,000.00

(9) !�K���)�3�D&��H#&���9*�K*M���.*$6������.���.*             20,000.00 20,000.00

(8)  !�%����6�3 :!#.#&C�( &��):(�.#&C�( $6� !�%����6�               5,000.00 5,000.00

(7)  !�D:('!�3H ��&��#���D-( ����7()&��3�&��%��.,(#�76,!��9�� 0.00 30,000.00

��9.5):/J#)%6*�$6�-6!#6/� 150,000.00 250,000.00

��9.5HN?
�$6�)B3$%�! 2,000.00 10,000.00

��9.5���(��� ��� 20,000.00 20,000.00

��9.53�%�-�$6�,9!� 67,000.00 20,000.00

��9.59���&�� 22,000.00 20,000.00

��9.5COOP�$6��*�35 8,000.00 5,000.00

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5 269269269269,,,,000000000000....00000000 325325325325,,,,000000000000....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 2222,,,,452452452452,,,,000000000000....00000000 2222,,,,643643643643,,,,000000000000....00000000

��9.5 #�%*�)"#�< 0.00 0.00

��9.5#/� 0.00 0.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 11,400.00 0.00 0 %

60,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 100 %

31,500.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

38,000.00 0 0.00 0 %

0.00 658,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 5,800.00 0.00 0 %

21,000.00 0.00 0.00 0 %

150150150150,,,,500500500500....00000000 675675675675,,,,200200200200....00000000 0000....00000000

150150150150,,,,500500500500....00000000 675675675675,,,,200200200200....00000000 0000....00000000

25,000.00 20,000.00 0.00 0 %

       25       25       25       25 ,,,,000000000000....00000000        20       20       20       20 ,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

25252525,,,,000000000000....00000000 20202020,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

5,000.00 0.00 0.00 0 %

5555,,,,000000000000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

5555,,,,000000000000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

8888,,,,666666666666,,,,173173173173....21212121 8888,,,,768768768768,,,,461461461461....97979797 6666,,,,214214214214,,,,553553553553....20202020

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

 -  !�'�.E/J#) �/�#�����#�&�>:*.$,� 0.00 0.00

 - H ��&��'�.E/J#E5(�)R6*�%��)&�3�"*S 100,000.00 0.00

 -  !�'�.E/J#H"T�%��)#&���9� < 0.00             30,000.00

 -  !�'�.E/J#"7()&U�)#&9��$���@� 0.00 0.00

 -  !�'�.E/J#)"(�< %�(#�#5�&�
< ��:5. 0.00 0.00

 �5;�
Q<9���&��

 -  !�'�.E/J#) �/�#����J���(# - J��)3U 10,000.00 0.00

 �5;�
Q< #�%*�)"#�<

 �5;�
Q<HN?
�$6�)B3$%�!

 -  !�'�.E/J#) �/�#���6"*��).�3H��)' )"#�< 39,000.00 0.00

 -  !�'�.E/J#�=����5& (.�)E6) 0.00 0.00

 �5;�
Q<COOP�$6��*�35

 �5;�
Q<3�%�-�$6�,9!�

 -  !�'�.E/J#�='�&�3�3"< 0.00 0.00

����3'!�3#/�����3'!�3#/�����3'!�3#/�����3'!�3#/�

��3'!�3#/���3'!�3#/���3'!�3#/���3'!�3#/�

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q< 149149149149,,,,000000000000....00000000           30          30          30          30 ,,,,000000000000....00000000

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 149149149149,,,,000000000000....00000000           30          30          30          30 ,,,,000000000000....00000000

 -   !�'�.E/J#) �/�#�9���#�COOP� 0.00 0.00

 -  !�'�.E/J#) �/�#� #�%*�)"#�<H("�5T 0.00 0.00

)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5

)�*#5.-5&*'&�����)�G9�K��
���H3:< 0.00 0.00

�������3'!�3#/��������3'!�3#/��������3'!�3#/��������3'!�3#/� 20202020,,,,000000000000....00000000 20202020,,,,000000000000....00000000

��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5

��3'!�3#/� 20,000.00             20,000.00

�����3'!�3#/������3'!�3#/������3'!�3#/������3'!�3#/�           20          20          20          20 ,,,,000000000000....00000000           20          20          20          20 ,,,,000000000000....00000000

�������*-������C��������*-������C��������*-������C��������*-������C�      9     9     9     9 ,,,,509509509509,,,,960960960960....00000000    10   10   10   10,,,,064064064064,,,,420420420420....00000000

����*-���� 6������*-���� 6������*-���� 6������*-���� 6��

���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5 0000....00000000 0000....00000000

�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5 0000....00000000 0000....00000000



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

1,287,720.00 1,272,795.00 980,155.00 7.8 %

21,092.00 11,520.00 1,260.00 -100 %

42,000.00 42,000.00 31,500.00 0 %

118,080.00 132,520.00 122,360.00 48 %

24,000.00 24,000.00 21,570.00 14 %

  1  1  1  1,,,,492492492492,,,,892892892892....00000000   1  1  1  1,,,,482482482482,,,,835835835835....00000000 1111,,,,156156156156,,,,845845845845....00000000

  1  1  1  1,,,,492492492492,,,,892892892892....00000000   1  1  1  1,,,,482482482482,,,,835835835835....00000000 1111,,,,156156156156,,,,845845845845....00000000

180750.00 134,000.00 0.00 31 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

82,700.00 95,400.00 78,300.00 -0.7 %

23,800.00 26,000.00 18,300.00 0 %

287287287287,,,,250250250250....00000000 255255255255,,,,400400400400....00000000 96969696,,,,600600600600....00000000

0.00 0.00            3,450.00 190 %

         87,798.00 63,012.00         15,346.00 100 %

50,000.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

137137137137,,,,798798798798....00000000 63636363,,,,012012012012....00000000 18181818,,,,796796796796....00000000

119,917.00 120,650.00 74,669.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0 %

69,776.00 127,697.00 97,881.00 -37 %

189189189189,,,,693693693693....00000000 248248248248,,,,347347347347....00000000 172172172172,,,,550550550550....00000000

198,683.59 203,890.48 118,166.69 44 %

25,778.76 30,772.77 36,592.28 -0.4 %

9,928.86 12,549.73 7,739.63 0 %

���5 6�&����5 6�&����5 6�&����5 6�&�

)�*)./# )�*)./# )�*)./# )�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��))))

)�*)%*��"!�� +,#�%�&��'(�� 32,925 37,440.00

���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��)))) 1111,,,,886886886886,,,,840840840840 2222,,,,106106106106,,,,960960960960

)�*���'��"��$-!� 42,000 42,000.00

 !�"#�$�%�&��'(�� 189,980 281,400.00

)�*)./#%�&�� 1,619,935 1,746,120.00

)�*)%*��"!�� + ,#�%�&�� 2,000 0.00

)�*:!�3)-6/#&��>@&?��5"� 45,000.00 45,000.00

 !�"#�$�&���F*��"*��#&)�6���:&�� 10,000.00 0.00

 !�):!��(� 107,500.00 106,800.00

 !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$�

 !�"#�$�B7(�F*��"*��:&��#�)�G���H3:<$&!#� <&��& �#�9!��(#�=*� 160,000.00 210,000.00

������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&� 1111,,,,886886886886,,,,840840840840 2222,,,,106106106106,,,,960960960960

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

(2)  !�D:('!�3H ��&��$B���;�?�$6���)��3���%3<9* 0.00 50,000.00

(1)  !�D:('!�3D&��).*���C���:&��             80,000.00 100,000.00

��3'!�3)%/�#D-(C.(��E@����*&�� 3,450.00 10,000.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$� 322322322322,,,,500500500500....00000000 361361361361,,,,800800800800....00000000

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

��9.5���(��� ��� 0.00 0.00

��9.5 #�%*�)"#�< 190,000.00 120,000.00

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

��9.59���&�� 120,000.00 120,000.00

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 83838383,,,,450450450450....00000000 200200200200,,,,000000000000....00000000

(3)  !�D:('!�3H ��&�����:�9��%�K<��'�.)&U���3C.( 0.00 40,000.00

 !���*&��H��>�%�< 16,000.00 16,000.00

 !�COOP� 180,000.00 260,000.00

 !�J�������  !�J����.�6 52,200.00 52,000.00

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5 310310310310,,,,000000000000....00000000 240240240240,,,,000000000000....00000000

 !�9�K��
7�H;  !�9�K��
7�H;  !�9�K��
7�H;  !�9�K��
7�H; 



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

13,642.00 16,684.00 15,523.00 25 %

29,638.00 26,749.00 20,971.00 13 %

277277277277,,,,671671671671....21212121 290290290290,,,,645645645645....98989898 198198198198,,,,992992992992....60606060

892892892892,,,,412412412412....21212121 857857857857,,,,404404404404....98989898 486486486486,,,,938938938938....60606060

           7,800.00            7,600.00 0.00 100 %

0.00 25,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 2,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

7,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

6,100.00 0.00 0.00 0 %

4,700.00 0.00 0.00 0 %

25252525,,,,600600600600....00000000 36363636,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

25252525,,,,600600600600....00000000 36363636,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

2222,,,,410410410410,,,,904904904904....21212121 2222,,,,376376376376,,,,239239239239....98989898 1111,,,,643643643643,,,,783783783783....60606060

11111111,,,,077077077077,,,,077077077077....42424242 11111111,,,,144144144144,,,,701701701701....95959595 7777,,,,858858858858,,,,336336336336....80808080

20,361.00 12,078.00 192,440.00 0 %

0.00 0.00 11,085.00 100 %

12,000.00 0.00 0.00 100 %

 !���*&��C��?
�3< 20,000.00 25,000.00

(1)  !�'�.E/J#"7()&U�)#&9��$���@� 4,500.00 3,900.00

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

 �5;�
Q<9���&��

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 1111,,,,019019019019,,,,500500500500....00000000 1111,,,,194194194194,,,,800800800800....00000000

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !���*&��9/�#9��$6�H�� �� � 35,350.00 40,000.00

��� !�9�K��
7�H; ��� !�9�K��
7�H; ��� !�9�K��
7�H; ��� !�9�K��
7�H; 303303303303,,,,550550550550....00000000 393393393393,,,,000000000000....00000000

(7)  !�'�.E/J#"7()&U�)#&9��:*.��)6/�#&��'& 0.00 2,900.00

(6)  !�'�.E/J#)&(�#�J%�& #3 0.00 4,800.00

(5) "7()&U�)#&9��$����)6/�# 0.00 0.00

(3)  !�'�.E/J#H"T������%�(#�)&(�#�J 0.00 5,900.00

(4)  !�'�.E/J#)&(�#�J #�%*�)"#�< 1,600.00 0.00

(2) ) �/�#�����#�&�> 0.00 0.00

(2) '�.E/J#) �/�#�9���#�COOP� 0.00 0.00

(3) '�.E/J#'#;�%$�� LCD -�/# LED 0.00 0.00

 �5;�
Q< #�%*�)"#�<

(1)   !�'�.E/J#) �/�#�%*�%<:*.)6)E#�</:*. 12,000.00 0.00

 �5;�
Q<HN?
�$6�)B3$%�!

(1)  !�'�.E/J#&6(#�=!�3;�%*������.*'*"#6 0.00 0.00

$B��&����&?� ���9��;�3D$B��&����&?� ���9��;�3D$B��&����&?� ���9��;�3D$B��&����&?� ���9��;�3D

����*-������C�)&��3�&��&����&?� ���9��;�3D����*-������C�)&��3�&��&����&?� ���9��;�3D����*-������C�)&��3�&��&����&?� ���9��;�3D����*-������C�)&��3�&��&����&?� ���9��;�3D

            

�������*-���� 6���������*-���� 6���������*-���� 6���������*-���� 6�� 2222,,,,924924924924,,,,440440440440....00000000 3333,,,,319319319319,,,,260260260260....00000000

���$B����*-��������C����$B����*-��������C����$B����*-��������C����$B����*-��������C� 12121212,,,,434434434434,,,,400400400400....00000000 13131313,,,,383383383383,,,,680680680680....00000000

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q< 18181818,,,,100100100100....00000000 17171717,,,,500500500500....00000000

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 18181818,,,,100100100100....00000000 17171717,,,,500500500500....00000000

(2)  !�D:('!�3D&��1L&#���$6�����-6�&97"�#�%�. 295,000.00           100,000.00

(1)  !�D:('!�3D&���P#�&�$6�6.#5��"*)-"5���= 20,000.00             20,000.00

(1)  !�D:('!�3D&��'�.���H ��&���&�P#�9=���9�� �Z,#�:�"* 204,315.00 0.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0.00 22,200.00 22,962.00 100 %

17,200.00 0.00 0.00 0 %

67,200.00 107,760.00 67,200.00 100 %

0.00 106,700.00 0.00 0 %

116116116116,,,,761761761761....00000000 248248248248,,,,738738738738....00000000 293293293293,,,,687687687687....00000000

0.00 0.00 0.00 0 %

0000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

116116116116,,,,761761761761....00000000 248248248248,,,,738738738738....00000000 293293293293,,,,687687687687....00000000

116116116116,,,,761761761761....00000000 248248248248,,,,738738738738....00000000 293293293293,,,,687687687687....00000000

3,000.00 3,000.00 0.00 100 %

3333,,,,000000000000....00000000 3333,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

19,800.00 18,900.00 0.00 0 %

55,737.00 47,645.00 0.00 -100 %

75757575,,,,537537537537....00000000 66666666,,,,545545545545....00000000 0000....00000000

78787878,,,,537537537537....00000000 69696969,,,,545545545545....00000000 0000....00000000

0.00 0.00    2,978,100.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

(3)  !�D:('!�3D&��'�.���H ��&��1L&#���E�&E(#�$B�P#�&�S 40,000.00             50,000.00

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

��9.5) �/�#�$"!�&�3 0.00 0.00

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 639639639639,,,,315315315315....00000000         250        250        250        250 ,,,,000000000000....00000000

(5)  !�D:('!�3D&��1L&#���$6���>�>@&?�.7��)%/�#%�[�>�&3;�%
#�%�.

0.00 0.00

(4) !�D:('!�3D&��).*���C���:&�� 80,000.00             80,000.00

(4)  !�D:('!�3D&��'�.���H ��&��1L&#���,��,���6#.;�3 0.00 0.00

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

�������*-������C�)&��3�&��&����&?� ���9��;�3D�������*-������C�)&��3�&��&����&?� ���9��;�3D�������*-������C�)&��3�&��&����&?� ���9��;�3D�������*-������C�)&��3�&��&����&?� ���9��;�3D 639639639639,,,,315315315315....00000000 250250250250,,,,000000000000....00000000

���P#�&�;�312�3%6)�/#$6������#�  �;�3���P#�&�;�312�3%6)�/#$6������#�  �;�3���P#�&�;�312�3%6)�/#$6������#�  �;�3���P#�&�;�312�3%6)�/#$6������#�  �;�3

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5 0000....00000000 0000....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 639639639639,,,,315315315315....00000000 250250250250,,,,000000000000....00000000

��9.53�%�-�$6�,9!� 0.00 50,000.00

��9.5) �/�#�$"!�&�3 0.00 20,000.00

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 20202020,,,,000000000000....00000000 50505050,,,,000000000000....00000000

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

(1)  !�D:('!�3DH ��&��9�) ���-<:!�3)-6/#B7(���9�9�K��
;�3 20,000.00 50,000.00

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5           63          63          63          63 ,,,,000000000000....00000000 120120120120,,,,000000000000....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*��           83          83          83          83 ,,,,000000000000....00000000 170170170170,,,,000000000000....00000000

��9.5) �/�#�.��)%6*�             50,000.00 50,000.00

��9.5#/�             13,000.00 0.00

 �5;�
Q<) �/�#�.��)%6*�

(1)  !�'�.E/J#:5..��)%6*� 100,000.00 0.00

 �5;�
Q<&��)&?"�

H ��&��'�.E/J#) �/�#�97�J�� 20,000.00 0.00

 �5;�
Q<3�%�-�$6�,9!�

(1)  !�'�.E/J#�=3"<����5&J��.��)%6*�$��)#&���9� < 2,980,000.00 0.00

 �5;�
Q<#/�



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0.00 200,000.00 0.00 0 %

0.00 198,000.00 0.00 0 %

0000....00000000 398398398398,,,,000000000000....00000000 2222,,,,978978978978,,,,100100100100....00000000

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

0000....00000000      398     398     398     398 ,,,,000000000000....00000000   2  2  2  2,,,,978978978978,,,,100100100100....00000000

78787878,,,,537537537537....00000000 467467467467,,,,545545545545....00000000 2222,,,,978978978978,,,,100100100100....00000000

172172172172,,,,448448448448....00000000 716716716716,,,,283283283283....00000000 3333,,,,271271271271,,,,787787787787....00000000

    

261,960.00 293,338.00       763,988.00 5.4 %

42,000.00 38,500.00         31,500.00 0 %

339,632.00 432,500.00       302,937.00 -2.4 %

14,000.00 24,000.00         15,860.00 -16 %

657657657657,,,,592592592592....00000000 788788788788,,,,338338338338....00000000 1111,,,,114114114114,,,,285285285285....00000000

657657657657,,,,592592592592....00000000 788788788788,,,,338338338338....00000000 1111,,,,114114114114,,,,285285285285....00000000

214890.00 141,760.00 0.00 0.7 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

7,200.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 930.00 0 %

222222222222,,,,090090090090....00000000 141141141141,,,,760760760760....00000000 930930930930....00000000

       626,672.00            3,445.00            8,312.00 -75 %

 !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(��

#� ��"!�� +

(2)  !�'�.E/J#&��'&H (� 0.00 0.00

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q< 3333,,,,100100100100,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

(1)  !�'�.E/J#9�ZZ�
CO&��%�*�%6����$9�#��*"3< 0.00 0.00

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 3333,,,,580580580580,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

������P#�&�;�312�3%6)�/#$6������#�  �;�3������P#�&�;�312�3%6)�/#$6������#�  �;�3������P#�&�;�312�3%6)�/#$6������#�  �;�3������P#�&�;�312�3%6)�/#$6������#�  �;�3 3333,,,,663663663663,,,,000000000000....00000000         170        170        170        170 ,,,,000000000000....00000000

H ��&��&!#9�(��$�!97�9!�J��%�(#�#5�&�
< 30,000.00 0.00

��� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(�� 480480480480,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

H ��&��&!#9�(��H��'#.�=>73<�P#�&�$6����)��9�K��
;�3 450,000.00 0.00

 !�&!#9�(��9*��9�K��
7�H; 

)�*���'��"��$-!� 42,000.00 42,000.00

)�*)./# )�*)./# )�*)./# )�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��))))

)�*)./#%�&�� 1,031,646.00 1,086,840.00

����*-������C�)&��3�&��&��>@&?�����*-������C�)&��3�&��&��>@&?�����*-������C�)&��3�&��&��>@&?�����*-������C�)&��3�&��&��>@&?�

���5 6�&����5 6�&����5 6�&����5 6�&�

���$B��&����&?� ���9��;�3D���$B��&����&?� ���9��;�3D���$B��&����&?� ���9��;�3D���$B��&����&?� ���9��;�3D 4444,,,,302302302302,,,,315315315315....00000000         420        420        420        420 ,,,,000000000000....00000000

$B��&��>@&?�$B��&��>@&?�$B��&��>@&?�$B��&��>@&?�

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

 !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$�

���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��)))) 1111,,,,805805805805,,,,886886886886....00000000 1111,,,,836836836836,,,,000000000000....00000000

������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&� 1111,,,,805805805805,,,,886886886886....00000000 1111,,,,836836836836,,,,000000000000....00000000

 !�"#�$�%�&��'(�� 675,000.00 659,160.00

)�*)%*��"!�� +,#�%�&��'(�� 57,240.00 48,000.00

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

��3'!�3)%/�#D-(C.(��E@����*&�� 80,000.00 20,000.00

��� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$� 182182182182,,,,100100100100....00000000 156156156156,,,,100100100100....00000000

 !�):!��(� 17,000.00 0.00

)�*:!�3)-6/#&��>@&?��5"� 10,000.00 10,000.00

 !�"#�$�B7(�F*��"*��:&��#�)�G���H3:<$&!#� <&��& �#�9!��(#�=*� 145,100.00 146,100.00

 !�"#�$�&���F*��"*��#&)�6���:&�� 10,000.00 0.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

30,000.00 0.00 0.00 100 %

         63,060.00          29,204.00         34,020.00 0 %

0.00 0.00 0.00 100 %

99,532.00          66,028.00         39,838.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0 %

     819     819     819     819 ,,,,264264264264....00000000 98989898,,,,677677677677....00000000 82828282,,,,170170170170....00000000

31,950.00 1,335.00 30,000.00 -100 %

0.00 35,321.00 6,825.00 326 %

0.00 0.00 0.00 0 %

       31       31       31       31 ,,,,950950950950....00000000        36       36       36       36 ,,,,656656656656....00000000 36363636,,,,825825825825....00000000

1111,,,,073073073073,,,,304304304304....00000000 277277277277,,,,093093093093....00000000 119119119119,,,,925925925925....00000000

0.00 19,000.00 0.00 0 %

0.00 5,800.00 0.00 0 %

0.00 4,350.00 0.00 0 %

28,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00         30,600.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 29,000.00 0.00 0 %

0.00 11,600.00 0.00 0 %

19,800.00 0.00 0.00 0 %

       47       47       47       47 ,,,,800800800800....00000000        69       69       69       69 ,,,,750750750750....00000000        30       30       30       30 ,,,,600600600600....00000000

47474747,,,,800800800800....00000000 69696969,,,,750750750750....00000000        30       30       30       30 ,,,,600600600600....00000000

(4)  !�D:('!�3H ��&��>73<)��3�7(&��D:("�����:Z�)>�?\&*'%#)%�3� 50,000 50,000

(3)  !�D:('!�3D&��%�[� �7B7(.7$6).U&             36,000.00 36,000.00

(3)  !�D:('!�3H ��&��9!�)9�*�&���!#�)���3�"��$�%����:.���* 63,500.00 30,000

(2)  !�D:('!�3H ��&��1L&#���&��%7.D���9�K��
� 10,000.00 50,000

(1)  !�D:('!�3H ��&��9!�)9�*�$6�%�[�>�&3;�%D&��.��)*��
,#�9;�).U&$6�)3��:"���6.!�,5�.

20,000.00 20,000

��9.59���&�� 30,000.00 0.00

��9.5���(��� ��� 9,400.00 40000.00

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 334334334334,,,,500500500500 281281281281,,,,000000000000....00000000

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

 !�����5���&?�$6�E!#�$E�               5,000.00 5,000.00

(4)  !�D:('!�3D&��).*���C���:&�� 70,000 70,000.00

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

 �5;�
Q<9���&��

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 556556556556,,,,000000000000....00000000         477        477        477        477 ,,,,100100100100....00000000

��6��5��6��5��6��5��6��5

��9.5 #�%*�)"#�< 0.00 0.00

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5 39393939,,,,400400400400....00000000           40          40          40          40 ,,,,000000000000....00000000

(4)  !�'�.E/J#) �/�#�����#�&�>:*.$,� 0.00 0.00

(5) H ��&��'�.E/J#%�.6�"*.B�� 30,600.00 0.00

(2)  !�'�.E/J#"7()&U�)#&9��:*.��)6/�# 0.00 0.00

(3)  !�'�.E/J#H"T������ ��.�� 1 - 2  %�(#�)&(�#�J 0.00 0.00

(1)  !�'�.E/J#"7()&U�)#&9��:*.���@� 0.00 0.00

(2)  !�'�.E/J#) �/�#� #�%*�)"#�<9��-����������6B6 0.00 0.00

(3)  !�'�.E/J#) �/�#�9���#�CO 0.00 0.00

 �5;�
Q< #�%*�)"#�<

(1)  !� !�'�.E/J#) �/�#�%*�%<:*.)6)E#�</:*. 9� $�� Network 12,000.00 0.00

 �5;�
Q<���(��� ���

(1) H ��&��'�.E/J#"7()3U 6,500.00 0.00

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q< 49494949,,,,100100100100....00000000 0000....00000000

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 49494949,,,,100100100100....00000000 0000....00000000

(4)  !�'�.E/J#) �/�#�%*�%<:*.)6)E#�</:*. LED 0.00 0.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
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����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

1111,,,,778778778778,,,,696696696696....00000000 1111,,,,135135135135,,,,181181181181....00000000 1111,,,,264264264264,,,,810810810810....00000000

71123.00 68,186.00 0.00 100 %

17034.00 18,600.00         18,235.00 100 %

571200.00 517,280.00       496,800.00 0 %

659659659659,,,,357357357357....00000000 604604604604,,,,066066066066....00000000 515515515515,,,,035035035035....00000000

795,584.00 855,864.40       512,445.68 -4.2 %

0.00 0.00 0.00 0 %

795795795795,,,,584584584584....00000000 855855855855,,,,864864864864....40404040 512512512512,,,,445445445445....68686868

1111,,,,454454454454,,,,941941941941....00000000 1111,,,,459459459459,,,,930930930930....40404040 1111,,,,027027027027,,,,480480480480....68686868

0.00 0.00       170,000.00 100 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 77,000.00 0.00 0 %

0.00 48,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0 %

0000....00000000 125125125125,,,,000000000000....00000000 170170170170,,,,000000000000....00000000

0000....00000000 125125125125,,,,000000000000....00000000 170170170170,,,,000000000000....00000000

1,800,000.00 1,718,000.00    1,276,000.00 -4.1 %

1111,,,,800800800800,,,,000000000000....00000000 1111,,,,718718718718,,,,000000000000....00000000 1111,,,,276276276276,,,,000000000000....00000000

1111,,,,800800800800,,,,000000000000....00000000 1111,,,,718718718718,,,,000000000000....00000000 1111,,,,276276276276,,,,000000000000....00000000

�������*-������C�)&��3�&��&��>@&?��������*-������C�)&��3�&��&��>@&?��������*-������C�)&��3�&��&��>@&?��������*-������C�)&��3�&��&��>@&?� 2222,,,,410410410410,,,,986986986986      2     2     2     2 ,,,,313313313313,,,,100100100100....00000000

����.��&!#��3)��3$6����=�>@&?�����.��&!#��3)��3$6����=�>@&?�����.��&!#��3)��3$6����=�>@&?�����.��&!#��3)��3$6����=�>@&?�

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3         689        689        689        689 ,,,,835835835835....00000000         755        755        755        755 ,,,,500500500500....00000000

(3) H ��&��9��95 !�D:('!�3&����*-��9=�>@&?� 671600.00 605500.00

(2)  !�&*'&���%�[�B7()��3H ��&��)�d.H6&&�(��)%/�#&��)��3�7( 18235.00             50,000.00

(1)  !�D:('!�3H ��&��'�.����).U& 0.00           100,000.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 1111,,,,697697697697,,,,904904904904....00000000 1111,,,,721721721721,,,,270270270270....00000000

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !�#�-��&6����).U&�&)��3 0.00 0.00

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5 1111,,,,008008008008,,,,069069069069....00000000 965965965965,,,,770770770770....00000000

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

 !�#�-��)9�*� (�) 1,008,069.00 965,770.00

(3) H ��&��&!#9�(����J� ���"7 $6�)9�K�>73<%�[�).U&)6U& 0.00 400,000.00

(4) H ��&��������5�>73<%�[�).U&)6U&H��)��3�(�'��H &��&?<(��\
���:�9�� <)

0.00 0.00

(1) H ��&��E!#�$E�������5�>73<%�[�).U&)6U& 0.00 200,000.00

(2)H ��&��������5�>73<%�[�).U&)6U&          200,000.00 0.00

 !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(��

#� ��"!�� +

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5         200        200        200        200 ,,,,000000000000....00000000 600600600600,,,,000000000000....00000000

��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5

 !�����5���&?�$6�������5�-(#�)��3-(#�J��-�/##� ��)��3>73< S 0.00 0.00

��� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(��         200        200        200        200 ,,,,000000000000....00000000 600600600600,,,,000000000000....00000000

(5) H ��&��������5�>73<%�[�).U&)6U&�.�.��.=-�&(#3.#&6#3 0.00 0.00

 !�����5���&?�$6�������5����.*$6�9*��&!#9�(��

���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5 1111,,,,718718718718,,,,000000000000....00000000 1111,,,,648648648648,,,,000000000000....00000000

�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5 1111,,,,718718718718,,,,000000000000....00000000 1111,,,,648648648648,,,,000000000000....00000000

)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5

)�*#5.-59!���:&�� 1,718,000.00 1,648,000.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
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����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

3333,,,,254254254254,,,,941941941941....00000000 3333,,,,302302302302,,,,930930930930....40404040 2222,,,,473473473473,,,,480480480480....68686868

5555,,,,033033033033,,,,637637637637....00000000 4444,,,,438438438438,,,,111111111111....40404040 3333,,,,738738738738,,,,290290290290....68686868

549,842.00 613,060.00       471,613.00 5.7 %

0.00 0.00         31,500.00 0 %

42,000.00 42,000.00 0.00 0 %

145,080.00 157,800.00       121,950.00 3.1 %

14,340.00 1,620.00 0.00 0 %

751751751751,,,,262262262262....00000000 814814814814,,,,480480480480....00000000 625625625625,,,,063063063063....00000000

751751751751,,,,262262262262....00000000 814814814814,,,,480480480480....00000000 625625625625,,,,063063063063....00000000

         88,080.00 63,000.00 0.00 5.9 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

36,000.00 36,000.00         24,000.00 -100 %

8,014.00 6,770.00            5,420.00 0 %

132132132132,,,,094094094094....00000000 105105105105,,,,770770770770....00000000 29292929,,,,420420420420....00000000

470,050.00 495,800.00       362,000.00 0 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00          43,510.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00         30,000.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

23,160.00          47,848.00 0.00 100 %

�������.��&!#��3)��3$6����=�>@&?��������.��&!#��3)��3$6����=�>@&?��������.��&!#��3)��3$6����=�>@&?��������.��&!#��3)��3$6����=�>@&?� 3333,,,,615615615615,,,,904904904904....00000000 3333,,,,969969969969,,,,270270270270....00000000

���$B��&��>@&?����$B��&��>@&?����$B��&��>@&?����$B��&��>@&?� 6666,,,,026026026026,,,,890890890890....00000000 6666,,,,282282282282,,,,370370370370....00000000

)�*)./#%�&�� 639,600.00 676,100.00

)�*)%*��"!�� + ,#�%�&�� 0.00 0.00

���5 6�&����5 6�&����5 6�&����5 6�&�

)�*)./# )�*)./# )�*)./# )�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��))))

$B��9�K��
95,$B��9�K��
95,$B��9�K��
95,$B��9�K��
95,

����*-������C�)&��3�&��9�K��
95,����*-������C�)&��3�&��9�K��
95,����*-������C�)&��3�&��9�K��
95,����*-������C�)&��3�&��9�K��
95,

            

������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&� 845845845845,,,,760760760760....00000000 887887887887,,,,300300300300....00000000

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

)�*)%*��"!�� +,#�%�&��'(�� 0.00 0.00

���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��)))) 845845845845,,,,760760760760....00000000 887887887887,,,,300300300300....00000000

)�*���'��"��$-!� 42,000.00 42,000.00

 !�"#�$�%�&��'(�� 164,160.00 169,200.00

)�*:!�3)-6/#&��>@&?��5"� 20,000.00 20,000.00

 !�"#�$�&���F*��"*��#&)�6���:&�� 10,000.00 0.00

 !�):!��(� 36,000.00 0.00

 !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$�

 !�"#�$�B7(�F*��"*��:&��#�)�G���H3:<$&!#� <&��& �#�9!��(#�=*� 66,980.00 70,950.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��3'!�3)%/�#D-(C.(��E@����*&�� 900,000.00 900,000.00

��3'!�3)&��3�&��&������#�$6�%*K�&�� 15,000.00 0.00

��� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$� 132132132132,,,,980980980980....00000000 90909090,,,,950950950950....00000000

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

(1)  !�D:('!�3H ��&���P#�&�$6� �� 5�H� ����."��e.7&�6 50,000.00 50,000.00

(4)  !�D:('!�3H ��&��"6�.�.�761#3$6�&��&��'�.J��)9�3D:5�: 30,000.00 100,000.00

(3) H ��&���
�� <���:�9��%�K<&��6.;���H6&�(# 80,000.00 50,000.00

(2)  !�D:('!�3H ��&��'�.#���D-( ����7(B7(���&#�&���>59�"�<S 0.00 30,000.00

(6)  !�D:('!�3H ��&��9=�>@&?�9�,�� 30,000.00 30,000.00

(5)  !�D:('!�3H ��&���(#�=*�C�3  D9!D' ���9�#�. 0.00 30,000.00

(8)  !�D:('!�3D&��).*���C���:&�� 40,000.00 30,000.00

(7)  !�D:('!�3H ��&���
�� <D:('�&�3�D:��*"���'���� 0.00 60,000.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0.00          29,240.00         94,909.00 -100 %

0.00 30,000.00 0.00 0 %

177,500.00 0.00 0.00 0 %

15,710.00 0.00 0.00 0 %

46,780.00 0.00 0.00 0 %

7,825.00 1,150.00 0.00 0 %

741741741741,,,,025025025025....00000000 647647647647,,,,548548548548....00000000 486486486486,,,,909909909909....00000000

0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0 %

36,000.00 0.00 0.00 -50 %

36363636,,,,000000000000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

909909909909,,,,119119119119....00000000 753753753753,,,,318318318318....00000000 516516516516,,,,329329329329....00000000

0.00 0.00 0.00 0 %

 

7,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00 29,000.00 0.00 0 %

0.00 17,000.00 0.00 0 %

0.00 5,800.00 0.00 0 %

7777,,,,000000000000....00000000 51515151,,,,800800800800....00000000 0000....00000000

0.00 0.00       199,000.00 -100 %

0000....00000000 0000....00000000      199     199     199     199 ,,,,000000000000....00000000

7777,,,,000000000000....00000000 51515151,,,,800800800800....00000000 199199199199,,,,000000000000....00000000

(9)  !�D:('!�3H ��&��"6�.�.�761#3#�"��3D:5�: 130,000.00 0.00

(10)  !�D:('!�3H ��&��������5�;7�*��>< =9�3H��N!�9�"�< -�7!��� 2 0.00 0.00

(13) !�D:('!�3H ��&��1L&#��� $6�9����-�7!�(��6#.,3� 0.00 0.00

(11) !�D:('!�3H ��&��):/�#�H3�9�3D3) �/#,!�39�K��
95, 0.00 0.00

(12) !�D:('!�3H ��&��"��'95,;�%���'����$&!B7(��*-��$6�%�&�� 0.00 0.00

��9.5���(��� ��� 5000.00               5,000.00

��9.5�*�3�>�9"�<-�/#&��$%�3< 0.00 0.00

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

��9.59���&�� 0.00 0.00

 !�����5���&?�$6�E!#�$E� 20,000.00 20,000.00

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 1111,,,,295295295295,,,,000000000000....00000000 1111,,,,300300300300,,,,000000000000....00000000

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5 105105105105,,,,000000000000....00000000           55          55          55          55 ,,,,000000000000....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 1111,,,,532532532532,,,,980980980980....00000000      1     1     1     1 ,,,,445445445445,,,,950950950950....00000000

��9.5 #�%*�)"#�< 0.00 0.00

��9.5#/� 100,000.00             50,000.00

 �5;�
Q< #�%*�)"#�<

(1)  !�'�.E/J#) �/�#� #�%*�)"#�<9��-����������6B6 0.00 0.00

 �5;�
Q<HN?
�$6�)B3$%�!

 !�'�.E/J#&6(#�=!�3;�%*������.*'*"#6 0.00 0.00

 �5;�
Q<9���&��

 !�'�.E/J#H"T������ ��.�� 3-6  %�(#�)&(�#�J 0.00 0.00

#� ��"!�� +

(1)H ��&��&!#9�(��#� ��'�.)&U�,3�#�"��3 200,000.00 0.00

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q< 0000....00000000 0000....00000000

 !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(��

(2)  !�'�.E/J#) �/�#�%*�%< Multifunction :*.)6)E#�</:*. LED 9� 0.00 0.00

(3)  !�'�.E/J#9���#�COOP� ,�. 1 kVA 0.00 0.00

��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5

��� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(�� 200200200200,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 200200200200,,,,000000000000....00000000 0000....00000000



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

112,500.00 112,500.00 0.00 100 %

112112112112,,,,500500500500....00000000 112112112112,,,,500500500500....00000000 0000....00000000

112112112112,,,,500500500500....00000000 112112112112,,,,500500500500....00000000 0000....00000000

1111,,,,779779779779,,,,881881881881....00000000 1111,,,,732732732732,,,,098098098098....00000000 1111,,,,732732732732,,,,098098098098....00000000

99,000.00 51,600.00         14,305.00 0 %

99999999,,,,000000000000....00000000 51515151,,,,600600600600....00000000 14141414,,,,305305305305....00000000

99999999,,,,000000000000....00000000 51515151,,,,600600600600....00000000 14141414,,,,305305305305....00000000

99999999,,,,000000000000....00000000 51515151,,,,600600600600....00000000 14141414,,,,305305305305....00000000

1111,,,,878878878878,,,,881881881881....00000000 1111,,,,783783783783,,,,698698698698....00000000 1111,,,,783783783783,,,,698698698698....00000000

494,001.00 557,600.00       426,360.00 3 %

42,000.00 42,000.00         31,500.00 0 %

90,000.00 108,000.00         81,000.00 0 %

10,000.00 12,000.00            9,000.00 0 %

636636636636,,,,001001001001....00000000 719719719719,,,,600600600600....00000000 547547547547,,,,860860860860....00000000

636636636636,,,,001001001001....00000000 719719719719,,,,600600600600....00000000 719719719719,,,,600600600600....00000000

78750.00 55,160.00 0.00 3.3 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

4,800.00 0.00 0.00 0 %

8,862.00 7,335.00            6,885.00 0 %

92929292,,,,412412412412....00000000 62626262,,,,495495495495....00000000 6666,,,,885885885885....00000000

1,500.00 480.00 0.00 0 %

)�*#5.-5)#&: 0.00 150,000.00

���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5 0000....00000000 150150150150,,,,000000000000....00000000

)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

��9.5�*�3�>�9"�<-�/#&��$%�3< 150,000.00 150,000.00

��H��%3���6��H��%3���6��H��%3���6��H��%3���6

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5 0000....00000000 150150150150,,,,000000000000....00000000

�������*-������C�)&��3�&��9�K��
95,�������*-������C�)&��3�&��9�K��
95,�������*-������C�)&��3�&��9�K��
95,�������*-������C�)&��3�&��9�K��
95, 2578740257874025787402578740 ....00000000 2222,,,,483483483483,,,,250250250250....00000000

)�*)./#%�&�� 584,640.00 601,860.00

���5 6�&����5 6�&����5 6�&����5 6�&�

)�*)./# )�*)./# )�*)./# )�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��))))

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5 150150150150,,,,000000000000....00000000 150150150150,,,,000000000000....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 150150150150,,,,000000000000....00000000 150150150150,,,,000000000000....00000000

$B��9�� �9�) ���-<$B��9�� �9�) ���-<$B��9�� �9�) ���-<$B��9�� �9�) ���-<

����*-������C�)&��3�&��9�� �9�) ���-<����*-������C�)&��3�&��9�� �9�) ���-<����*-������C�)&��3�&��9�� �9�) ���-<����*-������C�)&��3�&��9�� �9�) ���-<

�����H��%3���6�����H��%3���6�����H��%3���6�����H��%3���6 150150150150,,,,000000000000....00000000 150150150150,,,,000000000000....00000000

���$B��9�K��
95,���$B��9�K��
95,���$B��9�K��
95,���$B��9�K��
95, 2222,,,,728728728728,,,,740740740740....00000000 2222,,,,633633633633,,,,250250250250....00000000

������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&� 746746746746,,,,640640640640....00000000 763763763763,,,,860860860860....00000000

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

)�*)%*��"!�� +,#�%�&��'(�� 12,000.00 12,000.00

���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��)))) 746746746746,,,,640640640640....00000000 763763763763,,,,860860860860....00000000

)�*���'��"��$-!� 42,000.00 42,000.00

 !�"#�$�%�&��'(�� 108,000.00 108,000.00

��� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$� 119119119119,,,,720720720720....00000000 111111111111,,,,610610610610....00000000

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

)�*:!�3)-6/#&��>@&?��5"� 10,000.00 10,000.00

 !�"#�$�&���F*��"*��#&)�6���:&�� 10,000.00 0.00

 !�):!��(� 42,000.00 42,000.00

 !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$�

 !�"#�$�B7(�F*��"*��:&��#�)�G���H3:<$&!#� <&��& �#�9!��(#�=*� 57,720.00 59,610.00

��3'!�3)%/�#D-(C.(��E@����*&�� 50,000.00 50,000.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0.00 0.00 0.00 -100 %

         32,296.00 46,672.00         14,160.00 100 %

33333333,,,,796796796796....00000000 47474747,,,,152152152152....00000000 14141414,,,,160160160160....00000000

126126126126,,,,208208208208....00000000 109109109109,,,,647647647647....00000000 21212121,,,,045045045045....00000000

0.00 3,800.00 0.00 0 %

0.00 2,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0 %

6,100.00 0.00 0.00 0 %

6666,,,,100100100100....00000000 6666,,,,700700700700....00000000 0000....00000000

6666,,,,100100100100....00000000 6666,,,,700700700700....00000000 0000....00000000

768768768768,,,,309309309309....00000000 835835835835,,,,947947947947....00000000 740740740740,,,,645645645645....00000000

         33,360.00

         22,660.00          12,360.00 0.00 100 %

0.00          19,860.00         19,650.00 0 %

       118,960.00        119,050.00       158,150.00 100 %

         69,575.00        100,000.00 0.00 -100 %

         19,360.00 0.00 0.00 100 %

         36,000.00 42,000.00 0.00 0 %

299299299299,,,,915915915915....00000000 293293293293,,,,270270270270....00000000 177177177177,,,,800800800800....00000000

299299299299,,,,915915915915....00000000 293293293293,,,,270270270270....00000000 177177177177,,,,800800800800....00000000

            

    

(1)  !�D:('!�3D&��).*���C���:&�� 80,000.00 50,000.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��3'!�3)&��3�&��&������#�$6�%*K�&�� 20,000.00 0.00

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 150150150150,,,,000000000000....00000000 100100100100,,,,000000000000....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 269269269269,,,,720720720720....00000000 211211211211,,,,610610610610....00000000

(2)  !�'�.E/J#"7()&U�)#&9����)6/�# 0.00 0.00

 �5;�
Q<9���&��

(1)  !�'�.E/J#"7()&U�)#&9��$���@� 0.00 0.00

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q< 0000....00000000 0000....00000000

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 0000....00000000 0000....00000000

(2)  ) �/�#�%*�%< 0.00 0.00

(3) '�.E/J#) �/�#�9���#�COOP� 0.00 0.00

 �5;�
Q< #�%*�)"#�<

(1)  ) �/�#� #�%*�)"#�< 0.00 0.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

�������*-������C�)&��3�&��9�� �9�) ���-<�������*-������C�)&��3�&��9�� �9�) ���-<�������*-������C�)&��3�&��9�� �9�) ���-<�������*-������C�)&��3�&��9�� �9�) ���-<      1     1     1     1 ,,,,016016016016,,,,360360360360....00000000         975        975        975        975 ,,,,470470470470....00000000

��9��9.*&��9�� �$6�9�� �9�) ���-<��9��9.*&��9�� �$6�9�� �9�) ���-<��9��9.*&��9�� �$6�9�� �9�) ���-<��9��9.*&��9�� �$6�9�� �9�) ���-<

(3)  !�D:('!�3H ��&��;7�* 5(�;�39�3D3 �#� ���          160,000.00 150,000.00

0.00(2)  !�D:('!�3H ��&��%�[� 5
;�%:��*"B7(%*&�� 0.00

(1)  !�D:('!�3H ��&��)%*��>�&3;�%$6������9"��             30,000.00 30,000.00

(6)  !�D:('!�3H ��&��9�) ���-<).U&  �#� ���B7()./#.�(#S 0.00 0.00

(5)  !�D:('!�3H ��&��%�[� 5
;�%:��*"B7(%*&��             20,000.00 30,000.00

(4)  !�D:('!�3H ��&��E!#�$E����#37!#�>�3B7(3�&C�(          110,000.00 0.00

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 320320320320,,,,000000000000....00000000 210210210210,,,,000000000000....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 320320320320,,,,000000000000....00000000 210210210210,,,,000000000000....00000000

#� ��"!�� +

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(��



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0 0.00 0 -100 %

0000 0000....00000000 0000

0000 0000....00000000 0000

299299299299,,,,915915915915....00000000 293293293293,,,,270270270270....00000000 177177177177,,,,800800800800....00000000

1111,,,,068068068068,,,,224224224224....00000000 1111,,,,129129129129,,,,217217217217....00000000 918918918918,,,,445445445445....00000000

561,040.00 521,229.00       401,418.00 34 %

1,290.00 0.00 0.00 100 %

42,000.00 42,000.00         31,500.00 0 %

379,160.00 522,960.00       396,270.00 2.7 %

63,570.00 77,400.00         50,670.00 -20 %

1111,,,,047047047047,,,,060060060060....00000000 1111,,,,163163163163,,,,589589589589....00000000 879879879879,,,,858858858858....00000000

1111,,,,047047047047,,,,060060060060....00000000 1111,,,,163163163163,,,,589589589589....00000000 879879879879,,,,858858858858....00000000

       168,544.00 94,000.00 0.00 18 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

16,800.00 0.00 0.00 -100 %

6,941.00 5,270.00            3,850.00 0 %

192192192192,,,,285285285285....00000000 99999999,,,,270270270270....00000000 3333,,,,850850850850....00000000

0.00 0.00 0.00 0 %

         34,884.00          32,838.00 0.00 100 %

34343434,,,,884884884884....00000000 32323232,,,,838838838838....00000000 0000....00000000

4,800.00 0.00 0.00 0 %

183,549.00 83,550.00         44,500.00 -20 %

0.00          75,000.00         90,000.00 0 %

�����9��9.*&��9�� �$6�9�� �9�) ���-<�����9��9.*&��9�� �$6�9�� �9�) ���-<�����9��9.*&��9�� �$6�9�� �9�) ���-<�����9��9.*&��9�� �$6�9�� �9�) ���-< 470470470470,,,,000000000000....00000000         210        210        210        210 ,,,,000000000000....00000000

���$B��9�� �9�) ���-<���$B��9�� �9�) ���-<���$B��9�� �9�) ���-<���$B��9�� �9�) ���-< 1111,,,,486486486486,,,,360360360360....00000000      1     1     1     1 ,,,,185185185185,,,,470470470470....00000000

��� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(�� 150150150150,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 150150150150,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

(1)H ��&���(��(#�=*����:���\�!��D' )�*.C�(#� <��:� ��:*� 150,000.00 0.00

���5 6�&����5 6�&����5 6�&����5 6�&�

)�*)./# )�*)./# )�*)./# )�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��))))

$B��) -�$6�:5�:$B��) -�$6�:5�:$B��) -�$6�:5�:$B��) -�$6�:5�:

����*-������C�)&��3�&��) -�$6�:5�:����*-������C�)&��3�&��) -�$6�:5�:����*-������C�)&��3�&��) -�$6�:5�:����*-������C�)&��3�&��) -�$6�:5�:

)�*)%*��"!�� +,#�%�&��'(�� 66,240.00 52,860.00

���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��)))) 1111,,,,287287287287,,,,900900900900....00000000 1111,,,,531531531531,,,,560560560560....00000000

)�*���'��"��$-!� 42,000.00 42,000.00

 !�"#�$�%�&��'(�� 531,000.00 545,400.00

)�*)./#%�&�� 648,660.00 867,300.00

)�*)%*��"!�� + ,#�%�&�� 0.00 24,000.00

)�*:!�3)-6/#&��>@&?��5"� 10,000.00 10,000.00

 !�"#�$�&���F*��"*��#&)�6���:&�� 20,000.00 0.00

 !�):!��(� 23,400.00 0.00

 !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$�

 !�"#�$�B7(�F*��"*��:&��#�)�G���H3:<$&!#� <&��& �#�9!��(#�=*� 101,300.00 120,000.00

������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&� 1111,,,,287287287287,,,,900900900900....00000000 1111,,,,531531531531,,,,560560560560....00000000

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

��3'!�3)%/�#D-(C.(��E@����*&�� 30,000.00 30,000.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$� 154154154154,,,,700700700700....00000000 130130130130,,,,000000000000....00000000

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 90909090,,,,000000000000....00000000 90909090,,,,000000000000....00000000

(1)  !�D:('!�3D&��).*���C���:&�� 60,000.00 60,000.00

��9.5COOP�$6��*�35 250,000.00           200,000.00

��9.5&!#9�(�� 100,000.00           100,000.00

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

��9.59���&�� 0.00 0.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

188188188188,,,,349349349349....00000000 158158158158,,,,550550550550....00000000 134134134134,,,,500500500500....00000000

415415415415,,,,518518518518....00000000 290290290290,,,,658658658658....00000000 138138138138,,,,350350350350....00000000

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00          25,500.00 0.00 0 %

         34,700.00 0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 8,400.00 0.00 0 %

       34       34       34       34 ,,,,700700700700....00000000 33333333,,,,900900900900....00000000 0000....00000000

       34       34       34       34 ,,,,700700700700....00000000 33333333,,,,900900900900....00000000 0000....00000000

       336,973.87 0 0

336336336336,,,,973973973973....87878787 0000....00000000 0000....00000000

     336     336     336     336 ,,,,973973973973....87878787 0000....00000000 0000....00000000

  1  1  1  1,,,,834834834834,,,,251251251251....87878787   1  1  1  1,,,,488488488488,,,,147147147147....00000000   1  1  1  1,,,,018018018018,,,,208208208208....00000000

0.00 96,750.00 0.00 200 %

0000....00000000 96969696,,,,750750750750....00000000 0000....00000000

0.00 0.00 0.00 0 %

0000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

0000....00000000 96969696,,,,750750750750....00000000 0000....00000000

0

�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5 0000....00000000 0000....00000000

�������*-������C�)&��3�&��) -�$6�:5�:�������*-������C�)&��3�&��) -�$6�:5�:�������*-������C�)&��3�&��) -�$6�:5�:�������*-������C�)&��3�&��) -�$6�:5�: 1111,,,,913913913913,,,,200200200200....00000000      2     2     2     2 ,,,,051051051051,,,,560560560560....00000000

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5 350350350350,,,,000000000000....00000000         300        300        300        300 ,,,,000000000000....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 594594594594,,,,700700700700....00000000         520        520        520        520 ,,,,000000000000....00000000

(2)  !�'�.E/J#) �/�#�����#�&�> 0.00 0.00

 �5;�
Q<9���&��

(1)  !�'�.E/J#)&(�#�J #�%*�)"#�< 1,600.00 0.00

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

(1)H ��&��'�.E/J##5�&�
<-#&��'�3,!�� -�7! 10 �(�D-�!C:3
�� < 0.00 0.00

 �5;�
Q< #�%*�)"#�<

 �5;�
Q<COOP�$6��*�35

���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5 0000....00000000 0000....00000000

��COOP�=��COOP�=��COOP�=��COOP�=

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q< 30303030,,,,600600600600....00000000 0000....00000000

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 30303030,,,,600600600600....00000000 0000....00000000

(1)  !�'�.E/J#) �/�#� #�%*�)"#�<9��-����������6B6 29,000.00 0.00

(2) !�'�.E/J#) �/�#�%*�%<$��R�.-�@&(Inkjet printer)  A3 0.00 0.00

��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5

)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5

)�*#5.-59!���:&�� 0

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

��9.5&!#9�(�� 0.00 0.00

 !�����5���&?�$6�E!#�$E� 50,000.00 150,000.00

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 50505050,,,,000000000000....00000000 150150150150,,,,000000000000....00000000

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

 �5;�
Q<COOP�$6��*�35

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5 0000....00000000 0000....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 50505050,,,,000000000000....00000000         150        150        150        150 ,,,,000000000000....00000000



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0.00          99,000.00 0.00 0 %

0000....00000000 99999999,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

         99,000.00 0 %

    7,763,064.42

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

 !�'�.E/J##5�&�
<-#&��'�3,!�� 0.00 0.00

 !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(��

#� ��"!�� +

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q< 0000....00000000 0000....00000000

(10) H ��&��&!#9�(��= 96. 9�3�5!��*%3< �(�.!�,5�. -�7!��� 8 0.00 58,000.00

 !�&!#9�(��9*��9�K��
7�H; 
(1) H ��&��&!#9�(��= 96.)9("*.�(�&5.J��D9 (�!#C&!) �(�-�Z
 -�7!��� 1

0.00 309,000.00

(5) H ��&��&!#9�(��= 96. E#3�(��3�*�3 �(�H &��&?< -�7!��� 4 0.00 185,000.00

 - H ��&��������5�>�6�&6���(� -�7!��� 12 0.00 0.00

(11) H ��&��&!#9�(��= 96. 9�3H�(�(#3 �(�.!�,5�. -�7!
��� 8

0.00 187,000.00

(14) H ��&��&!#9�(��= 96. )9(�#�-�7!�(� �(�D-�!C:3
�� < 
-�7!��� 10

0.00 350,000.00

(13) H ��&��&!#9�(��= 96. '�&9��$3&=@��(��3���:� �(�
D-�!C:3
�� < -�7!��� 10

0.00 309,000.00

(12) H ��&��&!#9�(��%��&�JJ��,(��9��"�)B/#& �(�)�/#�-�Z -�7!��� 9 0.00 84,000.00

(16) H ��&��&!#9�(����������3J�� 9�3BZ.�5ZK��� �(�D-�!C�3
)'�*Z -�7!��� 13

0.00 244,000.00

(15) H ��&��&!#9�(��= 96. -(�>�6��&6���(� �(�H &%�[� 
-�7!��� 12

0.00 190,000.00

(18) H ��&��&!#9�(��E5(����"7���),(�-�7!�(� -(��rs� �"�. �(�H%K*M
�#�%�[� -�7!��� 14

0.00 100,000.00

(17) H ��&��&!#9�(��= 96. 9�3�(��3"(#B6C�( �(�H%K*M�#�
%�[� -�7!��� 14

0.00 27,000.00

(19) H ��&��&!#9�(��=-* 65& 9�3-#�B�&�5(� �(�=-�&(#3
%�[� -�7!��� 15

0.00 308,000.00

(2)H ��&��&!#9�(����������3J�� )9(���C��(��3'*.� �(�-��
�@� -�7!��� 2

0.00 205,000.00

(3) H ��&��&!#9�(��>�6����:� � �(�'�� -�7!��� 3 0.00 350,000.00

(4) H ��&��&!#9�(��= 96. E#3�(���$.� �(�H &��&?< -�7!��� 4 0.00 92,000.00

(6) H ��&��&!#9�(����������3J��  )9(9��$3&�(��P�-��-9��H"  
              �(�H &��&?< -�7!��� 4

0.00 215,000.00

(7) H ��&��&!#9�(��= 96. E#3,(����. �(�D-�!)'�*Z95, -�7!��� 5 0.00 309,000.00

(9) H ��&��&!#9�(��=-* 65& 9�3-#�)&"5 �(�.#&6#3 -�7!��� 7 0.00 297,000.00

(8) H ��&��&!#9�(����������3J��;�3D-�7!�(� �(�=-�&(#3 
-�7!��� 6

0.00 307,000.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00       150,000.00 -100 %

0.00 0.00       263,000.00 -100 %

0.00 0.00       430,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00       484,000.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 -100 %

0.00          66,000.00 0.00 0 %

0.00        101,000.00 0.00 0 %

0.00        187,000.00 0.00 0 %

0.00        200,000.00 0.00 0 %

0.00          54,300.00 0.00 0 %

0.00        228,000.00 0.00 0 %

0.00        193,000.00 0.00 0 %

0.00          52,000.00 0.00 0 %

0.00        137,000.00 0.00 0 %

0.00          55,000.00 0.00 0 %

0.00        205,000.00 0.00 0 %

0.00        539,000.00 0.00 0 %

0.00 480,000.00 0.00 0 %

  - H ��&��&!#9�(����J�%�(#����"7-6��������&��#�"..!�,5�. 50,000.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& �(�'��9�"*95, -�7!��� 16 
E#3�(��3%7

0.00

0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& �(�-#�H9 -�7!��� 11 
E#3-6��#7!:!��:�3

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& �(�'��9�"*95, -�7!��� 16 
E#3�(���$-(�

0.00 0.00

(21) H ��&��E!#�$E�=-* 65& 9�3-6��&��COOP� �(�
9�(��9�� <%�[� -�7!��� 17

0.00 232,000.00

(20) H ��&��&!#9�(��=.* 9�3-#����.7!=@�-#�"���� �(�'��
9�"*95, -�7!��� 16

0.00 207,000.00

 -.H ��&��&!#9�(����������3J��   E#3�(��3'��� < )�*,5�.
�(�=-�&(#3 �.6

 - H ��&��&!#9�(����������3J��;�3D-�7!�(��(�'�� �.3 268,000.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(����������3J��)9(9��$3&�(��P�-��-9��H"
�(�H &��&?< �.4

441,000.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(����������3J�� )9(���C��(��3'*.� �(�-���@�
 �.2

151,000.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& �(�D-�!C:3
�� < -�7!��� 
10 )9(�#�-�7!�(�

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& �(�=-�&(#3%�[� 
-�7!��� 15 E#3%Z�6� �

0.00

0.00

 - H ��&��&!#9�(��=-* 65& �(�)�/#�-�Z �.9 E#3-6���(�#�".
�5Z��

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��=.* �(�.#&6#3 -�7!��� 7 ):/�#�"���6-#����
6� �

0.00 0.00

414,000.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= 96. E#395,>�6K��� �(�.#&6#3 �.7 491,000.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(���������3J�� �(�H &��&?< -�7!��� 4 )9(�#�-�7!�(� 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& -�7!��� 8 9�3�(� �7)��s3& 0.00 0.00

  - H ��&��&!#9�(���������3J�� #&��")9�*�)-6U&)9(;�3D-�7!�(�
 -�7!��� 3

0.00 0.00

0.00

 - H ��&��&!#9�(��=-* 65&9�3,(����. �(�D-�!)'�*Z95, -�7!��� 5 0.00 0.00
 - H ��&��&!#9�(���!#6#.)-6��3�����65��*� �(�D-�!C�3)'�*Z -�7!��� 
13

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��=-* 65& �(�D-�!C�3)'�*Z -�7!��� 13 9�3�!�
,(��):/�#�#�".9��'�),(

0.00 0.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0.00        239,000.00 0.00 0 %

0.00          86,000.00 0.00 0 %

0.00        450,000.00 0.00 0 %

0.00        300,000.00 0.00 0 %

0.00          39,000.00 0.00 0 %

0.00        399,500.00 0.00 0 %

0.00        477,000.00 0.00 0 %

0.00        201,000.00 0.00 0 %

0.00        104,000.00 0.00 0 %

0.00          41,000.00 0.00 0 %

0.00          55,000.00 0.00 0 %

0.00        203,000.00 0.00 0 %

0.00        202,000.00 0.00 0 %

0.00        201,000.00 0.00 0 %

0.00        305,000.00 0.00 0 %

0.00        166,000.00 0.00 0 %

0.00        233,000.00 0.00 0 %

0.00        121,000.00 0.00 0 %

0.00          65,000.00 0.00 0 %

0.00          79,500.00 0.00 0 %

         97,500.00 0.00 0.00 0 %

       405,000.00 0.00 0.00 0 %

         52,080.00 0.00 0.00 0 %
 - H ��&��&!#9�(��=.* �(�.#&6#3 9�3-#��� !�):/�#�=
.!�,5�. - -#�9��� -�7!��� 7

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U&  E#395,���)9�*\ �(�.#
&6#3 -�7!��� 7

0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(��= 96. E#3�(�#�'��3<H#)6�J3�  -�7!��� 1 0.00 0.00

0.00

 - H ��&��E!#�$E�= #&��")9�*�)-6U& �(�9�(��9�� <%�[� 
-�7!��� 17 )9(H����J��$,U�

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(���������3J�� 96. �(�H%K*M�#�%�[� -�7!��� 14 
)9(���),(�-�7!�(�=@��(��395�K�3<

 - H ��&������!#����3J�� 96.%�(#��!#%�& �(�=-�&(#3 -�7!��� 6 
)9(;�3D-�7!�(�

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& )9(,(����.��K3�.!�,5
�. -�7!��� 1

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3�(��3�� -�7!��� 3 0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3�(���)���J3� -�7!��� 3 0.00 0.00

0.00 0.00

 - H ��&��,5.9��-#�,# �(�'��9�"*95, -�7!��� 16 0.00 0.00

 - H ��&������!#����3J�� 96. %�(#��!#%�& �(�-���@� -�7!��� 2 E#3
�(�#�-�����-6�

0.00 0.00

 - H ��&��E!#�$E�B*�'��'� �(�D-�!)'�*Z95, -�7!��� 5 0.00 0.00

 - H ��&��E!#�$E�1�"�$&��)-6U& �!#%�& $6��������3J�� �(�
-#�H9 -�7!��� 11

0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3H &)'�*Z -�7!��� 15 0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3�3K����[< -�7!��� 16 0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3�3���9� < -�7!��� 16 0.00 0.00

 - H ��&��E!#�$E�= #&��")9�*�)-6U& �(�9�(��9�� <%�[� 
-�7!��� 17 )9(H����J��$,U�

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3�t�)3��< -�7!��� 3 0.00 0.00
 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& 9�3):/�#�-������� -�7!���
 8

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3�(�B7(D-Z!R�� -�7!��� 9 0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U&)9(�#�-�7!�(� -�7!��� 10 0.00 0.00
 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U&9�3#�):�3-(�>�6"��72.�� 
-�7!��� 12

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(���������3J��  96. )9(=):/�#�"!#>�6� -�7!��� 9 0.00 0.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

       148,000.00 0.00 0.00 0 %

         83,700.00 0.00 0.00 0 %

         50,000.00 0.00 0.00 0 %

       154,000.00 0.00 0.00 0 %

       388,000.00 0.00 0.00 0 %

       260,500.00 0.00 0.00 0 %

       339,000.00 0.00 0.00 0 %

       163,000.00 0.00 0.00 0 %

       280,000.00 0.00 0.00 0 %

       113,000.00 0.00 0.00 0 %

         91,140.00 0.00 0.00 0 %

       393,000.00 0.00 0.00 0 %

       333,000.00 198,000.00 0.00 0 %

       120,000.00 0.00 0.00 0 %

       147,000.00 0.00 0.00 0 %

         26,040.00 0.00 0.00 0 %

       194,500.00 0.00 0.00 0 %

       426,000.00 0.00 0.00 0 %

         99,000.00 0.00 0.00 0 %

         50,000.00 0.00 0.00 0 %

0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U&  #5��3 � E#3 1 �(�H &
%�[� -�7!��� 12

0.00 0.00

0.00

 -  H ��&��&!#9�(���������3J�� 96. )9(-(��(��3H'=@��(��3
'#�<� �(�H &��&?< -�7!��� 4

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3,(���(�#�-���(�
9�       �(�=-�&(#3 -�7!��� 6

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& 9�3)6�3� 6#�9�-��& 
�(�'�� -�7!��� 3

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& �(�-#�H9 -�7!��� 11 0.00 0.00

0.00

 - H ��&��&!#9�(���������3J�� 96. �(�H%K*M�#�%�[� E#3�(�
(#3H#:� -�7!��� 14

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3�(��3%�(#� �(�
'��9�"*95, -�7!��� 16

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3�(�.��D' �(�
9�(��9�� <%�[� -�7!��� 17

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#�*��@��(�=-�&(#3
 -�7!��� 6

0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(���������3J�� 96. E#3-6��#��);# �(�-���@� -�7!��� 2 0.00 0.00

 -H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& -(��(��3>��C%�=@�
�(��3)�%  �(�D-�!C:3
�� < -�7!��� 10

0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(���P�3���),(�-�7!�(� �(�-#�H9  -�7!��� 11 0.00 0.00

 - &!#9�(�����������J��.*� �(�=-�&(#3%�[� -�7!��� 15 0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(���������3J�� 96. E#3-(��(�B7(D-Z!�5ZK���=@�
>�6�&6���(��(�D-�!C�3)'�*Z -�7!��� 13

0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(���������3J�� 96. E#3-6��#��);# �(�-���@� -�7!��� 2 0.00 0.00

 - H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& 9�3)6�3� 6#�9�-��& 
�(�'�� -�7!��� 3

0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(���������3J�� 96. E#39��J��-#�H9 -�7!��� 11 0.00

 -  H ��&��&!#9�(��=.* E#3#7!E!#��=):/�#��@���.�2� �(�=-�&
(#3 -�7!��� 6

0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3-6����.�(�D-�!)'�*Z
95, �(�D-�!)'�*Z95, -�7!��� 5

0.00

 -  H ��&��&!#9�(���������3J�� 96. �(�9�(��9�� <%�[� -�7!��� 17 0.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

       260,500.00 0.00 0.00 0 %

       426,000.00 0.00 0.00 0 %

       100,000.00 0.00 0.00 0 %

       200,000.00 0.00 0.00 0 %

         24,000.00 0.00 0.00 0 %

       166,000.00 0.00 0.00 0 %

       199,000.00 0.00 0.00 0 %

       100,000.00 0.00 0.00 0 %

       303,000.00 0.00 0.00 0 %

       196,000.00 0.00 0.00 0 %

         81,000.00 0.00 0.00 0 %

       100,000.00 0.00 0.00

       152,000.00 0.00 0.00

       139,000.00 0.00 0.00

       385,000.00 0.00 0.00

       111,000.00 0.00 0.00

       200,000.00 0.00 0.00

       100,000.00 0.00 0.00

       206,000.00 0.00 0.00

       206,000.00 0.00 0.00

         68,000.00 0.00 0.00

         94,000.00 0.00 0.00

0.00

    0.00

       100,000.00     1,270,500.00       575,000.00 -100 %

0.00 99,000.00 0.00 -100 %

         93,000.00 0.00 0.00

       100,000.00 0.00 0.00

         65,000.00 0.00 0.00

  7  7  7  7,,,,763763763763,,,,064064064064....42424242   8  8  8  8,,,,130130130130,,,,800800800800....00000000   1  1  1  1,,,,902902902902,,,,000000000000....00000000

  7  7  7  7,,,,763763763763,,,,064064064064....42424242   8  8  8  8,,,,326326326326,,,,550550550550....00000000   1  1  1  1,,,,902902902902,,,,000000000000....00000000

 -  H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U&):/�#�����-���"#�6�3 0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3�(��39��9.*M -�7!��� 4 0.00 0.00
 -  H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3,(�� ���.��-6#. 
-�7!��� 4

0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3�(��3)'U. -�7!��� 5 0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(��=-* 65& 9�3�#��@� -�7!��� 6 0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#3>�6�&6���(� -�7!��� 7 0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(��= #&��")9�*�)-6U& E#395,C%>�6  -�7!��� 7 0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(���������3J�� 96. E#3�(�(#3H#:� -�7!��� 14 0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(������!#����3J�� -�7!��� 17 0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(��=-* 65& E#3�!#C&! -�7!��� 1 0.00 0.00

 -  H ��&��&!#9�(��=-* 65& 9�3�(�-65� -�7!��� 3 0.00 0.00

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 2222,,,,600600600600,,,,000000000000....00000000 4444,,,,565565565565,,,,000000000000....00000000

��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5

100,000.00 0.00

��� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(�� 2222,,,,600600600600,,,,000000000000....00000000 4444,,,,565565565565,,,,000000000000....00000000

 !�����5���&?�$6�������5����.*$6�9*��&!#9�(��

(1)  H ��&��E!#�$E�=;�3D"���6.!�,5�. 685,000.00 0.00

(2) H ��&��E!#�$E�%�(#�������5���������3J��;�3D"���6

 

(3) H ��&��E!#�$E�-6�� �H��'#.�= #�"..!�,5�.

(4) H ��&��E!#�$E�=-* 65& -�7!��� 4,5,12 $6� 15
(5)  !�������5���������3J�� #5��3 � E#31 -�7!��� 12  �(�H &
%�[�

  - H ��&��&!#9�(��= 96. 9�3�(�B7(D-Z!R�� -�7!��� 9
  - H ��&��&!#9�(��= 96. 9�3�(��3>��C%�=@��(��3)�% -�7!���
 10
  - H ��&��&!#9�(���������3J���#�-�7!�(� -�7!��� 11

  - H ��&��&!#9�(��= 96. ;�3D-�7!�(� -�7!��� 12

  - H ��&��&!#9�(��= 96. E#��(��P�:!�3 -�7!��� 13

  - H ��&��&!#9�(��=-* 65& -�7!��� 13

  - H ��&��&!#9�(��=-* 65&  E#3�(� 5
#� -�7!��� 14

  - H ��&��&!#9�(��= 96. 9�3�(�B7(D-Z!R#(# -�7!��� 15

  - H ��&��&!#9�(��= 96. E#3H &�5!�)�/#� -�7!��� 15

  - H ��&��&!#9�(��= 96. E#3�(���9* -�7!��� 16

  - H ��&��&!#9�(��= 96. E#3�(�35%* -�7!��� 16

 

 

 

 

 

 



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

         32,475.00 1,430,441.30 0.00 -75 %

       32       32       32       32 ,,,,475475475475....00000000   1  1  1  1,,,,430430430430,,,,441441441441....30303030 0000....00000000

       32       32       32       32 ,,,,475475475475....00000000   1  1  1  1,,,,430430430430,,,,441441441441....30303030 0000....00000000

  7  7  7  7,,,,795795795795,,,,539539539539....42424242   9  9  9  9,,,,756756756756,,,,991991991991....30303030   1  1  1  1,,,,902902902902,,,,000000000000....00000000

0.00 0.00 0.00 100 %

0000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

0000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

0000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

9999,,,,629629629629,,,,791791791791....29292929 11111111,,,,245245245245,,,,138138138138....30303030 2222,,,,920920920920,,,,208208208208....00000000

0.00 0.00       123,595.00 100 %

2,795.00            8,195.00            2,450.00 100 %

67,330.00        146,020.00 0.00 100 %

6,000.00            2,400.00            1,560.00 100 %

10,940.00          14,940.00 0.00 0 %

36,300.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

19,833.00 0.00 0.00 0 %

143143143143,,,,198198198198....00000000 171171171171,,,,555555555555....00000000 127127127127,,,,605605605605....00000000

�����COOP�=�����COOP�=�����COOP�=�����COOP�= 3333,,,,050050050050,,,,000000000000....00000000 4444,,,,815815815815,,,,000000000000....00000000

��9�9�K��
���9�9�K��
���9�9�K��
���9�9�K��
�

���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5 400400400400,,,,000000000000....00000000 100100100100,,,,000000000000....00000000

�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5 400400400400,,,,000000000000....00000000 100100100100,,,,000000000000....00000000

)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5

)�*#5.-59!���:&�� 400,000.00 100,000.00

��� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(�� 0000....00000000 130130130130,,,,000000000000....00000000

 !�&!#9�(��9*��9�K��
7�H; 

 !�&!#9�(��9*��9�K��
7�&��

(1)H ��&������;7�*��><�#�9��J��-#�H9 �(�-#�H9 -�7!��� 11 0.00 130,000.00

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(��

��9!�)9�*�$6�9��95 ���),(�$,U�:5�:��9!�)9�*�$6�9��95 ���),(�$,U�:5�:��9!�)9�*�$6�9��95 ���),(�$,U�:5�:��9!�)9�*�$6�9��95 ���),(�$,U�:5�:

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

���$B��) -�$6�:5�:���$B��) -�$6�:5�:���$B��) -�$6�:5�:���$B��) -�$6�:5�:      4     4     4     4 ,,,,963963963963,,,,200200200200....00000000 6666,,,,996996996996,,,,560560560560....00000000

$B��9�(�� ���),(�$,U�,#�:5�:$B��9�(�� ���),(�$,U�,#�:5�:$B��9�(�� ���),(�$,U�,#�:5�:$B��9�(�� ���),(�$,U�,#�:5�:

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 0000....00000000 130130130130,,,,000000000000....00000000

�����9�9�K��
������9�9�K��
������9�9�K��
������9�9�K��
� 0000....00000000 130130130130,,,,000000000000....00000000

(3)  !�D:('!�3H ��&��9!�)9�*�$6�9��95&��.��)*��"�����:Z�
)>�?\&*'%#)%�3�

         150,000.00           250,000.00

(4)  !�D:('!�3"��H ��&���P#�&�$6�$&(C,�rZ-�3�)9%"*.             10,000.00             40,000.00

(1)  !�D:('!�3H ��&��1L&#���#�:�%          180,000.00           150,000.00

(2)  !�D:('!�3D&��'�.���:5�-�/#9����D&��'�.)������:� �               2,450.00             20,000.00

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 362362362362,,,,450450450450....00000000         530        530        530        530 ,,,,000000000000....00000000

(7)  !�D:('!�3D&��'�.���H ��&���&�P#�9=���9�� �Z,#�:�"* 0.00             50,000.00

(8)  !�D:('!�3D&��'�.H ��&��)9��9�(�� ���95,#3!��3���3/ 0.00 0.00

(6)  !�D:('!�3H ��&��%�[�>�&3;�%&65!�#�:�%             20,000.00             20,000.00

(5)  !�D:('!�3D&��'�.H ��&��1L&#���)%*��>�&3;�%B7(��:5�:D
&��'�.���$B:5�:$6�$B%�[�9����

0.00 0.00



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

143143143143,,,,198198198198....00000000 171171171171,,,,555555555555....00000000 127127127127,,,,605605605605....00000000

0.00 0.00 0 %

0000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

0000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

143143143143,,,,198198198198....00000000 171171171171,,,,555555555555....00000000 127127127127,,,,605605605605....00000000

143143143143,,,,198198198198....00000000 171171171171,,,,555555555555....00000000 127127127127,,,,605605605605....00000000

       128,979.00

         13,604.00          11,671.00         11,400.00 100 %

       236,190.00        242,836.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0 %

13,200.00          13,200.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.00 0 %

391391391391,,,,973973973973....00000000 267267267267,,,,707707707707....00000000 11111111,,,,400400400400....00000000

391391391391,,,,973973973973....00000000 267267267267,,,,707707707707....00000000 11111111,,,,400400400400....00000000

       124,992.00 299,000.00 0.00 -100 %

124124124124,,,,992992992992....00000000 299299299299,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

124124124124,,,,992992992992....00000000 299299299299,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

50,000.00 0.00 0.00 0 %

50505050,,,,000000000000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

50505050,,,,000000000000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

566566566566,,,,965965965965....00000000 566566566566,,,,707707707707....00000000 11111111,,,,400400400400....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 362362362362,,,,450450450450....00000000 530530530530,,,,000000000000....00000000

�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5 0000....00000000 0000....00000000

�����9!�)9�*�$6�9��95 ���),(�$,U�:5�:�����9!�)9�*�$6�9��95 ���),(�$,U�:5�:�����9!�)9�*�$6�9��95 ���),(�$,U�:5�:�����9!�)9�*�$6�9��95 ���),(�$,U�:5�:         362        362        362        362 ,,,,450450450450....00000000         530        530        530        530 ,,,,000000000000....00000000

)�*#5.-5)#&: 0.00 0.00

���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5 0000....00000000 0000....00000000

��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5

)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��&�u�$6����&����&�u�$6����&����&�u�$6����&����&�u�$6����&��

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

���$B��9�(�� ���),(�$,U�,#�:5�:���$B��9�(�� ���),(�$,U�,#�:5�:���$B��9�(�� ���),(�$,U�,#�:5�:���$B��9�(�� ���),(�$,U�,#�:5�:         362        362        362        362 ,,,,450450450450....00000000         530        530        530        530 ,,,,000000000000....00000000

$B��&��>�9���[K���$6����&��$B��&��>�9���[K���$6����&��$B��&��>�9���[K���$6����&��$B��&��>�9���[K���$6����&��

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 40404040,,,,000000000000....00000000         290        290        290        290 ,,,,000000000000....00000000

(4) !�D:('!�3D&��1L&#���%�[���&?�.(�&�u�$&!).U&$6�)3��: 0.00 0.00

 !�����5���&?�$6�E!#�$E�             10,000.00             10,000.00

(3)  !�D:('!�3D&��'�.9!��&&�u�),(�$,!�,�D��.��#��);# 0.00 0.00

(2)  !�D:('!�3D&��'�.&��$,!�,�&�u� 0.00           250,000.00

(1)  !�D:('!�3D&��'�.&��$,!�,�&�u�9�>73<%�[�).U&)6U&9��%�K<             30,000.00             30,000.00

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q< 300300300300,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

(1)  !�'�.E/J#) �/�#�##&&��6��&�3          300,000.00 0.00

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

 �5;�
Q<&�u�

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 40404040,,,,000000000000....00000000 290290290290,,,,000000000000....00000000

��6��5��6��5��6��5��6��5

���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5���)�*#5.-5 0000....00000000 0000....00000000

�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5�����)�*#5.-5 0000....00000000 0000....00000000

)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5)�*#5.-5

)�*#5.-59!���:&�� 0.00 0.00

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 300300300300,,,,000000000000....00000000 0000....00000000

��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5��)�*#5.-5

�����&�u�$6����&�������&�u�$6����&�������&�u�$6����&�������&�u�$6����&�� 340340340340,,,,000000000000....00000000 290290290290,,,,000000000000....00000000



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

0.00 0.00 0.00 100 %

         29,978.00          29,400.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00          95,135.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00          29,760.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0.00 0 %

29292929,,,,978978978978....00000000 154154154154,,,,295295295295....00000000 0000....00000000

29292929,,,,978978978978....00000000 154154154154,,,,295295295295....00000000 0000....00000000

0.00 94,550.00 0.00 -100 %

0000....00000000 94949494,,,,550550550550....00000000 0000....00000000

0000....00000000 94949494,,,,550550550550....00000000 0000....00000000

29292929,,,,978978978978....00000000 248248248248,,,,845845845845....00000000 0000....00000000

596596596596,,,,943943943943....00000000 815815815815,,,,552552552552....00000000 11111111,,,,400400400400....00000000

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 100 %

112,800.00 125,240.00         92,970.00 2.1 %

24,000.00 24,000.00         18,000.00 0 %

136136136136,,,,800800800800....00000000 149149149149,,,,240240240240....00000000 110110110110,,,,970970970970....00000000

136136136136,,,,800800800800....00000000 149149149149,,,,240240240240....00000000 110110110110,,,,970970970970....00000000

(1) H ��&��9!�)9�*�%��%5�K>�9�)/�#�D��)�>&�6��),(�%��?� 0.00             50,000.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

��>�9���[K����(#�=*���>�9���[K����(#�=*���>�9���[K����(#�=*���>�9���[K����(#�=*�

(5)H ��&��9!�)9�*�%��%5�K>�9����*9�,�7:� 0.00 0.00

(5) H ��&��9/�9����)%
�9�&��"< $6���B7(97�#�35 0.00           150,000.00

(4)H ��&��1L&#�����&?�&��)6!."��C�3             30,000.00 0.00

(4) H ��&��9/�9����)%
�6#3&���� 0.00           250,000.00

(3) H ��&��#5��&?<9!�)9�*�$6�=!�3�#.;7�*�rZZ��(#�=*�             20,000.00             20,000.00

(2)  H ��&��9!�)9�*� 5
K���'�*3K���$&!)'(�-(����).U&$6�)3��:             60,000.00             60,000.00

H ��&��'�.E/J#) �/�#�)6!."��C�3             99,550.00 0.00

 �5;�
Q<."��$6��F>*6�v

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*��         110        110        110        110 ,,,,000000000000....00000000         530        530        530        530 ,,,,000000000000....00000000

��6��5��6��5��6��5��6��5

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3         110        110        110        110 ,,,,000000000000....00000000         530        530        530        530 ,,,,000000000000....00000000

$B��&��)&?"�$B��&��)&?"�$B��&��)&?"�$B��&��)&?"�

��9!�)9�*�&��)&?"���9!�)9�*�&��)&?"���9!�)9�*�&��)&?"���9!�)9�*�&��)&?"�

�����>�9���[K����(#�=*������>�9���[K����(#�=*������>�9���[K����(#�=*������>�9���[K����(#�=*� 209209209209,,,,550550550550....00000000 530530530530,,,,000000000000....00000000

���$B��&��>�9���[K���$6����&�����$B��&��>�9���[K���$6����&�����$B��&��>�9���[K���$6����&�����$B��&��>�9���[K���$6����&�� 549549549549,,,,550550550550....00000000 820820820820,,,,000000000000....00000000

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<           99          99          99          99 ,,,,550550550550....00000000 0000....00000000

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 99999999,,,,550550550550....00000000 0000....00000000

 !�"#�$�%�&��'(��          126,360.00           129,000.00

)�*)%*��"!�� +,#�%�&��'(��             24,000.00             24,000.00

)�*)./#%�&�� 0.00           297,900.00

)�*)%*��"!�� + ,#�%�&�� 0.00             24,000.00

���5 6�&����5 6�&����5 6�&����5 6�&�

)�*)./# )�*)./# )�*)./# )�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��))))

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ���)�*)./# ((((12�3���'��12�3���'��12�3���'��12�3���'��))))         150        150        150        150 ,,,,360360360360....00000000         474        474        474        474 ,,,,900900900900....00000000

������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&�������5 6�&�         150        150        150        150 ,,,,360360360360....00000000         474        474        474        474 ,,,,900900900900....00000000



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

         10,000.00 28,200.00 0.00 236 %

       10       10       10       10 ,,,,000000000000....00000000        28       28       28       28 ,,,,200200200200....00000000 0000....00000000

0.00 0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0 %

0.00          23,250.00 0.00 -100 %

0000....00000000        23       23       23       23 ,,,,250250250250....00000000 0000....00000000

8,476.00 1,834.00 0.00 -50 %

8888,,,,476476476476....00000000 1111,,,,834834834834....00000000 0000....00000000

18181818,,,,476476476476....00000000 53535353,,,,284284284284....00000000 0000....00000000

4,700.00 0.00 0.00 0 %

0.00 29,000.00 0.00 0 %

0.00 5,800.00 0.00 0 %

4444,,,,700700700700....00000000 34343434,,,,800800800800....00000000 0000....00000000

24,180.00 0.00 0.00 0 %

24242424,,,,180180180180....00000000 0000....00000000 0000....00000000

28282828,,,,880880880880....00000000 34343434,,,,800800800800....00000000 0000....00000000

184184184184,,,,156156156156....00000000 237237237237,,,,324324324324....00000000 110110110110,,,,970970970970....00000000

 !�"#�$�B7(�F*��"*��:&��#�)�G���H3:<$&!#� <&��& �#�9!��(#�=*� 10,600.00 35,600.00

��� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$���� !�"#�$� 10101010,,,,600600600600....00000000 35353535,,,,600600600600....00000000

 !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$� !�"#�$�

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 100100100100,,,,000000000000....00000000 100100100100,,,,000000000000....00000000

 !���9.5 !���9.5 !���9.5 !���9.5

(2)  !�D:('!�3H ��&��#���&��D:(�5t3%/:9.             50,000.00 50,000.00

(3)  !�D:('!�3H ��&��#���&���P#�&�&��'�.>�"�7%/:H.3:���*K�             50,000.00 0.00

(1)  !�D:('!�3H ��&��%�[�>�&3;�%B7(��)&?"� $6�#�9�9�� �
)&?"�-�7!�(�

0.00 50,000.00

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

 !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q< !� �5;�
Q<

 �5;�
Q<&��)&?"�

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 130130130130,,,,600600600600....00000000 145145145145,,,,600600600600....00000000

��6��5��6��5��6��5��6��5

��9.5&��)&?"� 20,000.00 10,000.00

��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5��� !���9.5 20202020,,,,000000000000....00000000 10101010,,,,000000000000....00000000

��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q<��� !� �5;�
Q< 0000....00000000 0000....00000000

 !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(��

(1) ) �/�#� #�%*�)"#�< 9��-����������6B6 $����� 2 * 0.00 0.00

(2)  !�'�.E/J#) �/�#�9���#�COOP� 0.00 0.00

'�.E/J#) �/�#��rx�J�� 0.00 0.00

 �5;�
Q< #�%*�)"#�<

�����9!�)9�*�&��)&?"������9!�)9�*�&��)&?"������9!�)9�*�&��)&?"������9!�)9�*�&��)&?"� 280280280280,,,,960960960960....00000000 620620620620,,,,500500500500....00000000

��#5��&?<$-6!�J��$6��2�C�(��#5��&?<$-6!�J��$6��2�C�(��#5��&?<$-6!�J��$6��2�C�(��#5��&?<$-6!�J��$6��2�C�(

��� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(�� 0000....00000000 0000....00000000

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5 0000....00000000 0000....00000000

#� ��"!�� +

 !�&!#9�(��>73<)%��:��&6(�C�( 0.00 0.00

��3'!�3)&��3�)/�#�&��&���F*��"*��:&�����C�!),(�6�&?
���3'!�3-��.#/�+

��.��)*����.��)*����.��)*����.��)*��

 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3 !�D:(9#3



�� �� �� �� 2558255825582558 �� �� �� �� 2559255925592559
�� �� �� �� 2560 2560 2560 2560 
 �����
 �����
 �����
 �����
����������
����������
����������
����������


3#."!��3#."!��3#."!��3#."!��
    ((((%%%%))))

�� �� �� �� 2561256125612561

���������� �����
&�������
&�������
&�������
&��

�� �� �� �� 2560256025602560

           4,500.00          32,048.00 0.00 0 %

4444,,,,500500500500....00000000 32323232,,,,048048048048....00000000 0000....00000000

4444,,,,500500500500....00000000 32323232,,,,048048048048....00000000 0000....00000000

0.00 0.00 0.00 100 %

0000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

0000....00000000 0000....00000000 0000....00000000

4444,,,,500500500500....00000000 32323232,,,,048048048048....00000000 0000....00000000

188188188188,,,,656656656656....00000000 269269269269,,,,372372372372....00000000 110110110110,,,,970970970970....00000000

87,818.00 107,274.00         80,447.00 6.8 %

0.00 0.00    7,666,600.00 0.5 %

0.00 0.00    1,590,400.00 6.2 %

42,000.00 42,000.00         27,000.00 0 %

83,000.00 426,740.00       144,500.00 -11 %

120,000.00 270,000.00       270,000.00 37 %

205,000.00 240,000.00       240,000.00 0 %

13,080.00 0.00 0.00 0 %

550550550550,,,,898898898898....00000000 1111,,,,086086086086,,,,014014014014....00000000 10101010,,,,018018018018,,,,947947947947....00000000

550550550550,,,,898898898898....00000000 1111,,,,086086086086,,,,014014014014....00000000 10101010,,,,018018018018,,,,947947947947....00000000

550550550550,,,,898898898898....00000000 1111,,,,086086086086,,,,014014014014....00000000 10101010,,,,018018018018,,,,947947947947....00000000

550550550550,,,,898898898898....00000000 1111,,,,086086086086,,,,014014014014....00000000 10101010,,,,018018018018,,,,947947947947....00000000

30303030,,,,339339339339,,,,753753753753....71717171 32323232,,,,799799799799,,,,642642642642....65656565 30303030,,,,158158158158,,,,946946946946....48484848

32,799,642.65

 

 

��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3��� !�D:(9#3 30303030,,,,000000000000....00000000           30          30          30          30 ,,,,000000000000....00000000

�����.��)*�������.��)*�������.��)*�������.��)*�� 30303030,,,,000000000000....00000000           30          30          30          30 ,,,,000000000000....00000000

 !�D:('!�3H ��&��#�)/�#���'�&%����:.���* 30,000.00             30,000.00

)��J33��:�%B7(�2�3)#.9< 48,000.00 48,000.00

0000....00000000 106106106106,,,,000000000000....00000000

 !�&!#9�(��9*��9�K��
7�H; 

(1) H ��&��,5.6#& 6#�9�-��& =@�9��'�),( �(�)�/#�-�Z -�7!��� 9 0.00 106,000.00

��6��5��6��5��6��5��6��5

 !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(�� !����.*$6�9*��&!#9�(��

�����#5��&?<$-6!�J��$6��2�C�(�����#5��&?<$-6!�J��$6��2�C�(�����#5��&?<$-6!�J��$6��2�C�(�����#5��&?<$-6!�J��$6��2�C�( 30303030,,,,000000000000....00000000 136136136136,,,,000000000000....00000000

���$B��&��)&?"����$B��&��)&?"����$B��&��)&?"����$B��&��)&?"� 310310310310,,,,960960960960....00000000 756756756756,,,,500500500500....00000000

��� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(����� !����.*$6�9*��&!#9�(�� 0000....00000000 106106106106,,,,000000000000....00000000

�����6��5�����6��5�����6��5�����6��5

)�*9���&#��5���&�9�� � 129,000.00

����5&$B������5&$B������5&$B������5&$B�� 48484848,,,,000000000000,,,,000000000000....00000000 48484848,,,,000000000000,,,,000000000000....00000000

�����&6�������&6�������&6�������&6�� 14141414,,,,835835835835,,,,135135135135....00000000 14141414,,,,992992992992,,,,170170170170....00000000

���$B����&6�����$B����&6�����$B����&6�����$B����&6�� 14141414,,,,835835835835,,,,135135135135....00000000 14141414,,,,992992992992,,,,170170170170....00000000

�����&6�������&6�������&6�������&6�� 14141414,,,,835835835835,,,,135135135135....00000000 14141414,,,,992992992992,,,,170170170170....00000000

�����&6�������&6�������&6�������&6�� 14141414,,,,835835835835,,,,135135135135....00000000 14141414,,,,992992992992,,,,170170170170....00000000

)�*9���&#��5���)-U'����Z,(���:&��9!��(#�=*� (&��.) 240,000.00 240,000.00

)�*���)-U'67&'(�����'��

 

137,800.00

)��J33��:�%B7(97�#�35 10,980,000.00 11,029,200.00

��&6����&6����&6����&6��

��&6����&6����&6����&6��

$B����&6��$B����&6��$B����&6��$B����&6��

0.00 0.00

9���#�'!�3 1,161,735.00 1,035,970.00

��3'!�3"��,(#B7&%� 270,000.00 370,000.00

)��J33��:�% %*&��

��&6����&6����&6����&6��

2,006,400.00 2,131,200.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
อําเภอ ด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 48,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,064,420 บาท
งบบุคลากร รวม 7,371,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1.1.1ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก    ตังไว้  514,080.-  บาท เพือ
จ่ายเป็น
 -  เงินเดือนนายกฯ            เดือนละ    20,400.- บาท                    เป็น
เงิน  244,800.-  บาท
-  เงินเดือนรองนายกฯ        จํานวน  2  คน  เดือนละ  11,220
.- บาท  เป็นเงิน  269,280.-  บาท    
 (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก ตัง
ไว้ 42,120.- บาท เพือจ่ายเป็น
-  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ   เดือนละ    1,750
.-  บาท     เป็นเงิน   21,000  บาท   
-  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกฯ      จํานวน   2
   คน    เดือนละ 880.- บาท             เป็นเงิน 21,120.- บาท   (สํานัก
งานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตังไว้ 42,120
.- บาท   เพือจ่ายเป็น
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ   เดือนละ   1,750.-  บาท   เป็น
เงิน   21,000  บาท             
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกฯ   จํานวน   2   คน  เดือนละ   880
.-    บาท          เป็นเงิน    21,120.-   บาท  (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ  ตัง
ไว้  86,400.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ  เดือน
ละ  7,200.- บาท เป็นเงิน  86,400.- บาท  (สํานักงานปลัด)

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  14:09:32 หน้า : 1/35



เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,096,000 บาท
1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตังไว้ 3,096,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
  1) ประธานสภา เดือนละ 11,220.-   บาทเป็นเงิน  134,640.-    บาท
  2) รองประธานสภา  เดือนละ 9,180.-   บาท เป็นเงิน  110,160
.-    บาท
         3) สมาชิกสภา จํานวน 32 คน   เดือนละ  7,200.- บาท    เป็น
เงิน  2,764,800.-  บาท 
 4) เลขานุการสภา   เดือนละ  7,200.- บาท  เป็นเงิน   86,400.- บาท
 (สํานักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,590,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,355,000 บาท

1.2.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตังไว้ 2,355,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน  8  อัตรา ดังนี
 1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ระดับกลาง (นักบริหารงาน
ท้องถิน)  
 2) นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัด)          
        3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  
                   
 4) นักจัดการงานทัวไป ปฏิบัติการ/ชํานาญการ   
        5) นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ                       
 6) นิติกร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ                       
 7) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
                   
 8) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน                
 (สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
1.2.2 ประเภทเงินเพิมต่างๆของพนักงาน   ตังไว้  84,000.-บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าเงินเพิมประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
อัตรา 7,000.-บาท จํานวน  12  เดือน   อาศัยอํานาจตาม
มาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรืองหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอืน(ฉบับที ๖) ลงวันที 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ให้มีผลตังแต่
วันที 1 มกราคม 2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0809.3/ว652 ลงวันที 28  มีนาคม พ.ศ. 2559  (สํานักงาน
ปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
                    1.2.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตังไว้  84,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล อัตรา 7,000.-บาท จํานวน  12  เดือน   อาศัย
อํานาจตามมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที ๖) ลงวันที 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ให้มี
ผลตังแต่วันที 1 มกราคม 2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท 0809.3/ว652 ลงวันที 28  มีนาคม พ.ศ. 2559  (สํานัก
งานปลัด)
                   1.2.4 ประเภทเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด ตัง
ไว้  42,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 3,500 บาท อาศัยอํานาจตามมาตรา 15
 ประกอบกับมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน(ฉบับที ๖) ลงวันที 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ให้มีผลตังแต่วันที 1
 มกราคม 2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0809.3/ว652 ลงวันที 28  มีนาคม พ.ศ. 2559   (สํานักงานปลัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 149,500 บาท
1.2.5 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา    ตังไว้ 149,500.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา   จํานวน  1  อัตรา   ตําแหน่ง คนงานทัวไป(สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 18,000 บาท
 1.2.6 ประเภทเงินเพิมต่างๆของลูกจ้างประจํา   ตังไว้ 18,000
.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพลูกจ้างประจํา อาศัยอํานาจตามมาตรา 13
 มาตรา 14 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งประราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกจ
. กท. และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม  2558
  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยเคร่งครัด  ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา  (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 786,200 บาท
        1.2.7 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้ 786,200
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน   6  อัตรา ดังต่อไปนี
  1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  3) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 2 ตําแหน่ง                        4) คนงาน
ทัวไป   จํานวน 2 ตําแหน่ง        (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
1.2.8 ประเภทเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง   ตัง
ไว้  72,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพลูกจ้าง อาศัยอํานาจตาม
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งประราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงานกจ. กท. และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยเคร่ง
ครัด  ให้แก่ลูกจ้าง จํานวน 6 อัตรา  (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,643,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 583,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
     2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้   300,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนในการตรวจผลงาน การประเมินวิทยฐานะ  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงาน
ส่วนตําบล ค่าใช้จ่ายเกียวกับการประเมินบุคคล ผลงาน วิสัยทัศน์ การ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหาร ตามที อบต. แต่งตังตามกฎหมาย  ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  และค่าตอบแทนอืนแก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างประจํา และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 (สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 198,000 บาท
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 198,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วย
เหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  (สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 85,000 บาท
    2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตัง
ไว้ 85,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของของผู้
บริหาร,พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างประจํา ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ    (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,735,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
  2.1.4 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   ตัง
ไว้ 400,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานในการจัดทําสิงต่างๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว เย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างสูบนํา ค่าบอกรับวารสารสิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์หรือเอกสาร
ทางราชการอืนๆ ภายในสํานักงาน อบต.  จ้างเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล และการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ ฯลฯ  (สํานักงาน
ปลัด)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
    2.1.5 ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตัง
ไว้ 60,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองและต้อนรับผู้มาเยือนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด  คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่ง
ตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรืออปท. กับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน เช่น การต้อนรับส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดู
งาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ ว 2381 ลงวัน
ที  28 กรกฎาคม  2548  โดยให้ตังงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินปี
ละ 1% ของรายได้จริงปีทีล่วงมาไม่รวมเงินค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร  หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการรับรอง และค่ารับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิน   เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม และค่าบริการอืน ๆ
 ทีจําเป็นต้องจ่ายในการประชุมสภา ฯลฯ   (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
        (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตัง
ไว้ 400,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และผู้ปฏิบัติหน้าทีตามคําสังขององค์การบริหารส่วนตําบลทีมีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย  (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 155 ข้อ 1  
(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง ตังไว้  200,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตัง (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4/ว
 3992 ลงวันที 2ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556 สมาชิกสภาท้อง
ถิน   หรือผู้บริหารท้องถิน   อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม (สํานักงานปลัด) ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 158 ข้อ 7  
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จํานวน 10,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   ตังไว้  10,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
งานต่าง ๆ ซึงเป็นวันสําคัญของทางราชการ  รัฐพิธี พระราชพิธี งาน
พิธี  การจัดนิทรรศการ  หรืองานกิจกรรมท้องถิน ฯลฯ  (สํานักงานปลัด) 

(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน จํานวน 450,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน   ตังไว้ 450,000
.- บาท    เพือจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการ (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 156 ข้อ 4  
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(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตัง
ไว้ 30,000.-  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ของพนักงาน
ส่วนตําบล คณะผู้บริหาร และสมาชิกอบต. โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร            ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 155 ข้อ 3  
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบืองต้น จํานวน 30,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบืองต้น  ตัง
ไว้  30,000.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ของพนักงาน
ส่วนตําบล คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. และประชาชน โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นในโครงการ (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 159 ข้อ 12  
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 30,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตัง
ไว้  30,000.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ของพนักงาน
ส่วนตําบล และประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุ ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ (สํานักงาน
ปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 157 ข้อ 6  
(8) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และค่าพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
(8) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และค่าพวงมาลา  ตัง
ไว้   5,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา  สําหรับพิธีการ วันสําคัญต่างๆ ตามวาระและ
โอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญ  (สํานักงานปลัด)
(9)ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิทีดินและรังวัดทีดิน จํานวน 20,000 บาท
 (9)ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิทีดินและรังวัดทีดิน ตัง
ไว้ 20,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิทีดิน
และรังวัดทีดินฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   (สํานักงาน
ปลัด) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
        2.1.6 ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตัง
ไว้ 100,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทดทีชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครืองตัดหญ้า เครืองถ่ายเอกสาร เครือง
พิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ รถกระเช้า รถจักรยานยนต์  รถ
ยนต์  ตู้  โต๊ะ วิทยุสือสาร ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
      2.1.9 ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน   ตังไว้ 20,000.-บาท   เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือสิงของและเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา เครืองคิด
เลข แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
               2.1.13 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตังไว้ 5,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าซือฟิวส์ ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรีวิทยุสือ
สาร เสาอากาศสําหรับวิทยุ ฯลฯ เพือใช้ในสํานักงาน  (สํานักงานปลัด) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
      2.1.11 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตังไว้ 20,000.-บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ชุดแก้วกาแฟ ช้อนกาแฟ  แก้ว
นํา  แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จาน  ฯลฯ  (สํานักงานปลัด) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
2.1.12 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตังไว้ 20,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาสําหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทีใช้ในการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
               2.1.13 ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   ตัง
ไว้ 250,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น  นํามัน
เบนซิน สําหรับ   เครืองตัดหญ้า  เครืองพ่นหมอกควัน, นํามันดีเซล
สําหรับรถยนต์   นํามันเครือง   นํามันเบรกและนํามันหล่อลืน  สําหรับรถ
ยนต์  จารบี  นํามันเกียร์  นํามันเฟืองท้าย ฯลฯ    (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
               2.1.14 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตัง
ไว้ 10,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
กระดาษ ปากกา โปสเตอร์ พู่กัน ผ้า สี เมมโมลีการ์ด ภาพถ่ายดาว
เทียม และค่าล้างอัดขยายภาพกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) ค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 30,000 บาท
  (1) ค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ตังไว้  30,000.-บาท   เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว เพือใช้ในสํานักงานและ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน(ราคาสืบทราบจากท้องตลาด เนืองจากเป็น
ราคาทีเคยจัดซือตามราคาในท้องถิน) (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 214 ข้อ 1      

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
      4.1.1 ประเภทรายจ่ายอืน ตังไว้ 20,000.- บาท   เพือเป็นค่าจ้าง
องค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือประเมินการให้บริการประชาชน (สํานัก
งานปลัด)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  
หน้า 158 ข้อ 10  
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,319,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,106,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,106,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,746,120 บาท

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้รวม  1,746,120.- บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน   6  อัตรา  ดังนี
1) ผู้อํานวยการกองคลัง   
2) นักวิชาการเงินและบัญชี               
3) นักวิชาการพัสดุ     
4) นักวิชาการคลัง      
5) นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
 (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตัง
ไว้   42,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500.-บาท  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 281,400 บาท
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้   281,400.- บาท   เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ       
 (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,440 บาท
1.1.4 ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 37,440.- บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของข้าราชการ  และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 5) พ.ศ. 2555   ลงวัน
ที  13  มกราคม  2555  ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบลในการประชุมครังที 2/2555 เมือวัน
ที  29  กุมภาพันธ์ 2555   มติคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการประชุมครังที 5/2555 เมือวัน
ที 31 พฤษภาคม 2555 (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,194,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 361,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 210,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน     ตังไว้   210,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนอืนแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  ค่าตรวจรับงานจ้างงาน ค่าเปิดซอง  (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 106,800 บาท
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน     ตังไว้  106,800.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของพนักงานส่วนตําบล   (กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้ 45,000.- บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบ   (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
        2.1.4 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   ตังไว้
รวม  10,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานในการจัดทําสิงของต่างๆ ทีจําเป็น ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตังไว้  100,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย  (กองคลัง) 
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
            (2) ค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตัง
ไว้ 50,000.- บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานจัดทําแผนที
ภาษี   เพือนําไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ของ อบ
ต. (กองคลัง)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 160  ข้อ 16 
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ จํานวน 40,000 บาท
            (3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้  ตัง
ไว้  40,000.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินงานกานจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้  เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต. (กองคลัง)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 161  ข้อ 17

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
2.1.6 ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  120,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
แบบพิมพ์ต่าง ๆ     ค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ดินสอ  นําดืมเพือใช้บริการประชาชนทีมา
ติดต่อราชการและพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
2.1.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตังไว้ 120,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล,  เทปบันทึกข้อมูล , หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์,  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท,  แผ่นกรองแสง, กระดาษต่อ
เนือง, สายเคเบิล, Key Board, เม้าส์  ฯลฯ  (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 393,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 260,000 บาท
 2.2.1 ประเภทค่าไฟฟ้า   ตังไว้  260,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที
ใช้ประจําอาคารทีทําการ ฯลฯ หรืออาคารสถานทีทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  (กองคลัง)
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 52,000 บาท
2.2.2 ประเภทค่านําประปา   ตังไว้ 52,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่านํา
ประปาทีใช้ประจํา อาคารทีทําการ  ฯลฯ  หรืออาคารสถานทีทีอยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  (กองคลัง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 16,000 บาท
2.2.3 ประเภทค่าโทรศัพท์   ตังไว้  16,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์สําหรับอาคารทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด  (กองคลัง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท
2.2.4 ประเภทค่าไปรษณีย์    ตังไว้  25,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ โทรเลข ค่าอากรแสตมป์ฯลฯทีใช้ในราชการของ อบต.ด่านขุน
ทด   (กองคลัง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
2.2.5 ประเภทค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ตัง
ไว้  40,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น การสือ
สารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าพืนทีทําโฮมเพ
จ  และค่าต่ออายุการทําโฮมเพจรายปีทีใช้ในการติดต่อประสานงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน    ขุนทดและให้บริการประชาชน (กอง
คลัง)

งบลงทุน รวม 17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1)   ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบทึบ จํานวน 3,900 บาท
(1)ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบทึบ  ตังไว้  3,900.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ  จํานวน  1  ตู้   ขนาดไม่น้อย
กว่า  91  ซม.ลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 183 ซม. (ราคาสืบ
ทราบจากท้องตลาด  เนืองจากเป็นราคาทีเคยจัดซือตามราคาในท้อง
ถิน)  (กองคลัง)ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 215  ข้อ 7
(2)  ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 5,900 บาท
  (2)  ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  ตังไว้  5,900.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน  1  ชุด (ราคาสืบทราบจากท้อง
ตลาด  เนืองจากเป็นราคาทีเคยจัดซือตามราคาในท้องถิน)   (กองคลัง)ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 214  ข้อ 4
(3)  ค่าจัดซือเก้าอีพักคอย จํานวน 4,800 บาท
   (3)  ค่าจัดซือเก้าอีพักคอย ตังไว้   4,800.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เก้าอีพักคอย ขนาด 4 ทีนัง หุ้มเบาะ  จํานวน  1  ชุด  (ราคาสืบทราบจาก
ท้องตลาด  เนืองจากเป็นราคาทีเคยจัดซือตามราคาในท้องถิน)  (กอง
คลัง)ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 215  ข้อ 5
(4)  ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลือนกระจก จํานวน 2,900 บาท
             (4)  ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลือนกระจก ตัง
ไว้  2,900.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือน
กระจก  จํานวน  1  ตู้   ขนาดไม่น้อยกว่า  91  ซม.ลึกไม่น้อย
กว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. (ราคาสืบทราบจากท้องตลาด  เนือง
จากเป็นราคาทีเคยจัดซือตามราคาในท้องถิน)  (กองคลัง)  ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 215  ข้อ 6
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
 (1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ ตังไว้ 20,000.- บาท   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดตรวจช่วง
เทศกาลต่างๆโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว
 668 ลงวันที 27  มีนาคม 2560  (สํานักงานปลัด)  ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 171 ข้อ 1
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน     (อปพร.)  ตังไว้  100,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและทบทวน  พร้อมทังวัสดุในการฝึกอบรมสมาชิก อป
พร. ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   เครืองดืม   ค่าทีพักและจัดเตรียม
โครงการ  ฯลฯ  (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 171 ข้อ 2
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณ
ภัย ตังไว้ 50,000.- บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร   เครืองดืม   ค่าที
พักและจัดเตรียมโครงการ  ฯลฯ  (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 173 ข้อ 5
(4)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตังไว้  80,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆสําหรับผู้ปฏิบัติ
งาน หรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้เพียงพอ เช่น อปพร. หน่วยกู้
ชีพกู้ภัย  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/3795  ลงวันที  17  พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/3358  ลงวัน
ที  29  ตุลาคม 2553 (สํานักงานปลัด) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ต่างๆ ตังไว้ 50,000.- บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัยนําป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า  โดยดําเนินการ
ช่วยเหลือผู้ทีได้รับความเดือดร้อนเป็นสิงของในการดํารงชีพเบืองต้นหรือ
จ่ายเป็นเงิน ครอบครัวละไม่เกิน 3,000.-บาท ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2554 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4224 ลงวันที  10  ตุลาคม  2554 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6  มิถุนายน 2559   หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76  ลง
วันที 13  มกราคม  2558  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท
 0891.2/ว 4515       ลงวันที  11  สิงหาคม  2558  และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว843  ลงวัน
ที 28  เมษายน  2559   (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 80 ข้อ 1

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
   2.1.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 50,000.- บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  กระจกโค้ง  กรวย
จราจร  ไฟกระพริบ ฯลฯ  (สํานักงานปลัด) 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
2.1.3 ประเภทวัสดุเครืองแต่งกาย ตังไว้ 20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดซือเครืองแต่งกายชุดอปพร. เครืองแบบ เสือ กางเกง ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เสือกักสะท้อนแสง ฯลฯ  (สํานักงานปลัด) 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
2.1.4 ประเภทวัสดุเครืองดับเพลิง ตังไว้ 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือนํายาเคมีเครืองดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง  ถังดับเพลิง ฯลฯ (สํานัก
งานปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,313,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,836,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,836,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,086,840 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 1,086,840.-บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 4 อัตรา ดังนี
       1. ตําแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา 
       2. ตําแหน่ง ครู จํานวน 3 อัตรา  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตังไว้ 42,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้า
ส่วนการศึกษา  จํานวน  12  เดือนๆ ละ 3,500 บาท อาศัยอํานาจตาม
มาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรืองหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอืน(ฉบับที ๖) ลงวันที 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ให้มีผลตังแต่
วันที 1 มกราคม 2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0809.3/ว652 ลงวันที 28  มีนาคม พ.ศ. 2559 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 659,160 บาท
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตังไว้ 659,160.-บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 5 อัตราดัง
นี
       1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
       2) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา
       3) คนงานทัวไป                      จํานวน 1 อัตรา   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
1.1.4 ประเภทเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตังไว้ 48,000.-บาทเพือ
จ่ายเป็นค่าครองชีพลูกจ้าง อาศัยอํานาจตามมาตรา 13 มาตรา 14 และ
มาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งประราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกจ. กท. และก
.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน โดยเคร่งครัด  ให้แก่ลูกจ้าง จํานวน 4 อัตรา (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 477,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 146,100 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตังไว้  146,100.- บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน
แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างประจําและพนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29  กันยายน  2557 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตังไว้ 10,000.- บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้างตามภารกิจทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  14:09:32 หน้า : 13/35



ค่าใช้สอย รวม 281,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
2.1.3 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 20,000.- บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือ เข้าปก ค่าเบียประกัน ค่าจ้างถ่าย
พิมพ์เขียว ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทดในการเผยแพร่หรือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข่าวสารต่างๆ ฯลฯ(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลด่านขุนทด

จํานวน 20,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลด่านขุนทด  ตังไว้  20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรม  โดยจ่ายเป็น ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าทํา
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุ  ค่าวิทยากร  ค่าเครืองเสียง ตลอดจนค่าค่า
ใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 71 ข้อ 8 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการพูดในทีสาธารณะและการพัฒนา
บุคลิกภาพ

จํานวน 50,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการพูดในทีสาธารณะและการพัฒนา
บุคลิกภาพ  ตังไว้  50,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
กิจกรรม  โดยจ่ายเป็น ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าทําอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  ค่าวัสดุ  ค่าวิทยากร  ค่าเครืองเสียง ตลอดจนค่าค่าใช้จ่ายอืนๆ  ที
เกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561 – 2564 หน้า 162 ข้อ 3 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเทียวตามแนวพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเทียวตามแนวพระราชดําริ ตัง
ไว้ 30,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรม ค่าจัดเตรียม
สถานที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ค่าทําอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  ค่าวัสดุ  ค่าวิทยากร  ค่าเครืองเสียง ตลอดจนค่าค่าใช้จ่ายอืนๆ  ที
เกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561 – 2564 หน้า 151 ข้อ 6 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ตังไว้ 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรม ค่าจัด
เตรียมสถานที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ค่าทําอาหาร  ค่า
เครืองดืม  ค่าวัสดุ  ค่าวิทยากร  ค่าเครืองเสียง ตลอดจนค่าค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 75  ข้อ 3 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 36,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 36,000.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ทัง3 ศูนย์ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 68 ข้อ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้  70,000.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ปฏิบัติตามคําสังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย   ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 162 ข้อ 1 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
2.1.5 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ตัง
ไว้ 5,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆ และวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทดทีชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครืองปรับอากาศ  เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์  เครืองสํารองไฟ  โทรทัศน์  เครือง
เล่น  CD ,VCD  ฯลฯ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
2.1.6 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตังไว้ 40,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด  เช่น แก้วนํา ถ้วย จาน ชาม ช้อน ถาด นํายาล้าง
ห้องนํา  นํายาล้างจาน  ไม้ถูพืน  ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,969,270 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,721,270 บาท
ค่าใช้สอย รวม 755,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 100,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก ตังไว้  100,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและนันทนาการ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบ
แทน  ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ  ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 70 ข้อ 7 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
(2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพือการเรียนรู้และ
พัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน

จํานวน 50,000 บาท

(2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพือการเรียนรู้และ
พัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน  ตังไว้  50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารเครืองดืม ค่าเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯลฯ จํานวน 3 ศูนย์   ซึง
ดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 69 ข้อ 4 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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(3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 605,500 บาท
   - ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ตังไว้  450,800.- บาท เพือสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ศูนย์คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านจันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดถนนหักน้อยดอนกลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.  2561 ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10  มิถุนายน  2560
 จํานวน 92 คน จัดสรรในอัตรามือละ  20 บาทต่อคน จํานวน 245
 วัน ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 70
 ข้อ 6 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
  - ประเภทค่าการจัดการศึกษา (รายหัว) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตังไว้ 154,700.- บาท  เพือ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านจันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่
เจริญสุขตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10
  มิถุนายน  2560  จํานวน 92 คน จัดสรรในอัตราคนละ 1,700บาทต่อ
คน 

ค่าวัสดุ รวม 965,770 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 965,770 บาท
2.1.2 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)ตังไว้ 965,770.-บาทเพือจ่ายเป็นค่า
อาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ด่านขุน
ทด 3 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจันโคกรักษ์(รัฐประชา
สรรค์)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข  และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านใหม่
เจริญสุขโรงเรียนบ้านจันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดถนน
หักน้อยดอนกลอยตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 – ป.6ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10  มิถุนายน  2560 ในอัตรา
คนละ  7.37บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัฐจัดสรร
ให้ จํานวน 260 วัน จํานวน 92 คน  และสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)รัฐจัดสรรให้ จํานวน 260 วัน
จํานวน 412 คน(จํานวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 70 ข้อ 5 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 600,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
(1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

จํานวน 200,000 บาท

(1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตังไว้ 200,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทัง 3 ศูนย์  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านจันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านใหม่เจริญสุขและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน
กลอย ปรับปรุงห้องเรียน ห้องนําก่อสร้างอ่างล้างหน้าคสล. มุงหลังคาโครง
เหล็กสแลนสีเขียวมุงหลังคา (Metal sheet) ทําตะแกรงเหล็กกันบริเวณ
รอบอาคารพร้อมเทพืนคลส.บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์  ฯลฯ  รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านขุนทดกําหนด ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 73 ข้อ 1  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(2) โครงการก่อสร้างรัว ประตู และเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด

จํานวน 400,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างรัว ประตู และเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ตังไว้  400,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างรัว ประตู เสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด รายละเอียดตามแบบ อบต. ด่านขุนทด กําหนด  ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 74 ข้อ 4  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,648,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,648,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,648,000 บาท
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดตังไว้1,648,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน(สพฐ.) จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
โรงเรียนบ้านจันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) และ โรงเรียนวัดถนนหักน้อย
ดอนกลอย   ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป
.6 ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที 10  มิถุนายน  2560 จํานวน 412 คน   ในอัตราคน
ละ  20 บาท   จํานวน 200 วัน  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 185 ข้อ 1   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  14:09:32 หน้า : 17/35



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,483,250 บาท
งบบุคลากร รวม 887,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 887,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 676,100 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตังไว้รวม  676,100.- บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
       1) นักบริหารงานกองสาธารณสุข  
       2) นักวิชาการสิงแวดล้อม   
 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ตังไว้ 42,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 12  เดือน ๆ ละ 3,500.-บาท  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 169,200 บาท
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้    169,200.-   บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 1,445,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,950 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,950 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้   70,950.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
อืนแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้ 20,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท
2.1.3 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้
รวม 900,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําสิง
ต่าง ๆ ทีจําเป็น  เช่น  ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว   เย็บหนังสือ  เข้าปก
หนังสือ  ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมา
สูบสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน  ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารสือสิง
พิมพ์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเก็บขนขยะ  ค่าจ้างฝังกลบบ่อ
ขยะ  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ในการเผยแพร่หรือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข่าวสารต่างๆ ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล จํานวน 50,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล ตัง
ไว้ 50,000.-  บาท  เพือใช่จ่ายในการจัดโครงการ ป้องกันและควบคุม
โรคระบาดตามฤดูกาล โดยจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาและจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที
ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 86 ข้อ 4
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการปศุสัตว์ในการ
ป้องกันและจัดการมลพิษสิงแวดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการปศุสัตว์ในการ
ป้องกันและจัดการมลพิษสิงแวดล้อม ตังไว้  30,000.- บาท  เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดโครงการ  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก ค่าจัดเตรียมสถานที  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 176 ข้อ 4
(3) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดภาวะโลกร้อนและการรักษาสิง
แวดล้อม

จํานวน 50,000 บาท

(3) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดภาวะโลกร้อนและการรักษาสิง
แวดล้อม ตังไว้ 50,000.- บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่า
ทีพัก ค่าจัดเตรียมสถานที  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 176 ข้อ 5
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดมูลฝอยและการกําจัดนําเสียในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดมูลฝอยและการกําจัดนําเสียในชุมชน ตัง
ไว้ 100,000.- บาท เพือใช้จ่ายในการจัดโครงการตลาดนัดมูลและการ
กําจัดนําเสียในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น
ในโครงการ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 178 ข้อ 9
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินไทย  ใส่ใจความสะอาด  คนในชาติมีความสุข จํานวน 30,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินไทย  ใส่ใจความสะอาด  คนในชาติมีความ
สุข   ตังไว้ 30,000.- บาท  เพือใช่จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์                     ค่าวิทยากร  ค่า
พาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 179 ข้อ 11
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสถานศึกษาสีขาว จํานวน 30,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสถานศึกษาสีขาว ตังไว้ 30,000.- บาท  เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 80 ข้อ 1
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน จํานวน 60,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน ตัง
ไว้ 60,000.- บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในโครงการ ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 
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(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตังไว้ 30,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 163 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
2.1.5 ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตังไว้  20,000.- บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น  ค่า
ครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เป็นต้น  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
2.1.6 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้  5,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แก้วนํา แปรงขัดห้องนํา ไม้
กวาด นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
2.1.7 ประเภทค่าวัสดุอืนๆ   ตังไว้  50,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
ถังขยะ ฯลฯ     (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 150,000 บาท
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)ประจําหมู่บ้าน ตัง
ไว้ 150,000.- บาท     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด  จํานวน 15  หมู่บ้านๆ  โดยเฉลียตามจํานวนประชากรแต่ละ
หมู่บ้าน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 85 ข้อ 1

งานโรงพยาบาล รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตัง
ไว้ 150,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ สารเคมีกําจัดเชือโรค อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือง
ต้นสําหรับบริการประชาชน  หูฟังแพทย์  เครืองวัดความดัน เครืองชัง
นําหนัก เครืองวัดระดับนําตาล  ทรายอะเบท นํายากําจัดลูกนํายุง
ลาย  วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 163 ข้อ 2
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 975,470 บาท
งบบุคลากร รวม 763,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 763,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 601,860 บาท

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้รวม     601,860.-บาท   เพือ
จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  2   อัตรา  ดังนี
       1) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   
       2) นักพัฒนาชุมชน    
โดยตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ตังไว้
รวม 42,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม  จํานวน 12  เดือน ๆ ละ  3,500.-บาท  (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตังไว้ 108,000.-บาท   เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  1   อัตรา ตําแหน่งคนงานทัว
ไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
1.1.4 ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   ตัง
ไว้   12,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินให้แก่พนักงาน
จ้าง  จํานวน  1   อัตรา  ตําแหน่งคนงานทัวไป 

งบดําเนินงาน รวม 211,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,610 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 59,610 บาท
2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   ตังไว้   59,610.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
อืนแก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน     ตังไว้  42,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านของพนักงานส่วนตําบล   (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 10,000.- บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
2.1.4 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้
รวม  50,000.-บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานในการจัดทําสิงต่าง ๆ ทีจําเป็น ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  (กองสวัสดิการสังคม)   

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  14:09:32 หน้า : 21/35



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตังไว้  50,000.- บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ค่าลง
ทะเบียน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 164 ข้อ 1  (กองสวัสดิการ
สังคม)   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพและบทบาทสตรี จํานวน 30,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพและบทบาทสตรี  ตัง
ไว้  30,000.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร  เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจัดเตรียม
สถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ    (ส่วนสวัสดิการ
สังคม)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 81 ข้อ 3  
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว จํานวน 150,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว  ตัง
ไว้  150,000.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจัด
เตรียมสถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ  (ส่วน
สวัสดิการสังคม)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 81 ข้อ 4  
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  ตัง
ไว้ 30,000.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร  เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจัดเตรียม
สถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ  (ส่วนสวัสดิการ
สังคม)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 81 ข้อ 2  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,051,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,531,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,531,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 867,300 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้รวม  867,300.- บาท   เพือจ่าย
เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา ดังนี
1) นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อํานวยการกองช่าง)        
2) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน                         
3) เจ้าพนักงานธุรการ   ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน   (กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินเพิมต่างๆของพนักงาน ตังไว้  24,000.-บาท   เพือจ่าย
เป็นค่าครองชีพพนักงานส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการ  และลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 5) พ.ศ
.2555 ลงวันที  13  มกราคม  2555 และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิการ
ศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง อาศัยอํานาจตาม
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งประราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  ฉบับที 2 ประกอบกับ
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลในการประชุมครัง
ที 2/2555 เมือวันที 29 กุมภาพันธ์ 2555 มติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครังที 5/2555  เมือวัน
ที  31 พฤษภาคม 2555  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา (กอง
ช่าง) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
            1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ตัง
ไว้  42,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 3,500 บาท  อาศัยอํานาจตาม
มาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรืองหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอืน(ฉบับที ๖) ลงวันที 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ให้มีผลตังแต่
วันที 1 มกราคม 2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0809.3/ว652 ลงวันที 28  มีนาคม พ.ศ. 2559 (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 545,400 บาท
      1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      ตังไว้ 545,400
.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  4  อัตรา ดังนี
                   1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา             
                   2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า          
                   3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  
                   4) คนงานทัวไป                   (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,860 บาท
1.1.5 ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตัง
ไว้   52,860.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4  อัตรา   ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการ  และ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 5) พ.ศ. 2555   ลงวันที  13  มกราคม  2555  ประกอบกับมติคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลในการประชุมครังที 2/2555 เมือวัน
ที 29  กุมภาพันธ์ 2555 มติคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในการประชุมครังที 5/2555 เมือวัน
ที 31 พฤษภาคม 2555 (กองช่าง)                
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งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ   ตัง
ไว้ 120,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนแก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2557  (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
        2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตัง
ไว้  10,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ    (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
2.1.3 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   ตัง
ไว้ 30,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าทดสอบ
คุณภาพนําประปาภายในตําบล  ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา ค่าจ้างเหมา
แรงงานในการจัดทําสิงต่าง ๆ ทีจําเป็น ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว  ค่าเย็บ
หนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม  ฯลฯ    (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
                        (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตัง
ไว้  60,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และผู้ปฏิบัติหน้าทีตามคําสังขององค์การบริหารส่วนตําบลทีมีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564  หน้า 165 ข้อ 1 (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
2.1.5 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้  200,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ซือฟิวส์  หลอดไฟ ฯลฯ เพือใช้สําหรับซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตําบลด่านขุน
ทดและในสํานักงาน (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564  หน้า 167 ข้อ 9

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
2.1.6 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตังไว้  100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าซือ
วัสดุก่อสร้าง ค้อน คีม ทราย ปูน เทปวัดระยะ ยางมะตอย  ฯลฯ เพือใช้ใน
ปฏิบัติงาน (กองช่าง) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,815,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
(1) ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตังไว้ 150,000.-บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ต่างๆทีอยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดทีเกิดความชํารุดเสียหาย ได้แก่ ถนน ระบบ
ระบายนํา หอกระจายข่าว อาคารสํานักงาน ฯลฯ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 4,565,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,565,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นติดบ้านกุดนําใส (บ่อนไก่) บ้านหาญ หมู่
ที 1

จํานวน 309,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นติดบ้านกุดนําใส (บ่อนไก่) บ้าน
หาญ หมู่ที 1 ตังไว้ 309,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคลส
. กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 575 ตร.ม ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 89   ข้อ 6    (กองช่าง)
(10) โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งทิพย์ บ้านด่านขุนทด หมู่ที 8 จํานวน 58,000 บาท

(10) โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งทิพย์ บ้านด่านขุนทด หมู่ที 8 ตัง
ไว้ 58,000.-บาท เพือจ่ายเป็นก่อสร้างคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 36
 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม
. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 119  ข้อ 123   (กอง
ช่าง)

(11) โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโนนบ้านน้อย บ้านด่านขุนทด หมู่ที 8 จํานวน 187,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโนนบ้านน้อย บ้านด่านขุนทด หมู่
ที 8 ตังไว้ 187,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.50
 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 350 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบอบต
.กําหนด พร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 119  ข้อ 125    (กองช่าง)

(12) โครงการก่อสร้างพนังกันนําข้างสระตาเผือก บ้านเมืองหาญ หมู่ที 9 จํานวน 84,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างพนังกันนําข้างสระตาเผือก บ้านเมืองหาญ หมู่ที 9
 ตังไว้ 84,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันนํา กว้าง 3
 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 114 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 67  ข้อ 5  (กองช่าง)
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(13) โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากสามแยกถึงบ้านนายปรีชา บ้านใหม่
ไชยณรงค์ หมู่ที 10

จํานวน 309,000 บาท

(13) โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากสามแยกถึงบ้านนายปรีชา บ้านใหม่
ไชยณรงค์ หมู่ที 10 ตังไว้ 309,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบ
ต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 122   ข้อ 135    (กองช่าง)

(14) โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ที 
10

จํานวน 350,000 บาท

(14) โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านใหม่ไชย
ณรงค์ หมู่ที 10 ตังไว้ 350,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล
.กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 650 ตร.ม ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 122   ข้อ 139    (กองช่าง)

(15) โครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้าศาลางกลางหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา 
หมู่ที 12

จํานวน 190,000 บาท

(15) โครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้าศาลางกลางหมู่บ้าน บ้านโคก
พัฒนา หมู่ที 12 ตังไว้ 190,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล
.กว้าง 5 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 355 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบอบต
.กําหนด พร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 124   ข้อ 147    (กองช่าง)

(16) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา สายผญ.บุญธรรม บ้านใหม่ไทยเจริญ 
หมู่ที 13

จํานวน 244,000 บาท

(16) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา สายผญ.บุญธรรม บ้านใหม่ไทย
เจริญ หมู่ที 13 ตังไว้ 244,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อคสล.ขนาด
ศก. 0.40 ม.ความยาว 240 เมตร พร้อมบ่อพักสําเร็จรูปและฝาปิดคสล
.จํานวน 25 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พร้อมป้าย
โครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 128  ข้อ 162    (กองช่าง)

(17) โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายต้อผลไม้ บ้านโพธิทองพัฒนา 
หมู่ที 14

จํานวน 27,000 บาท

(17) โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายต้อผลไม้ บ้านโพธิทอง
พัฒนา หมู่ที 14 ตังไว้ 27,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล
.กว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 52 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบอบต
.กําหนด ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 132   ข้อ 178    (กองช่าง)
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(18) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หน้าปัม ปตท. บ้านโพธิทอง
พัฒนา หมู่ที 14

จํานวน 100,000 บาท

(18) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หน้าปัม ปตท. บ้านโพธิ
ทองพัฒนา หมู่ที 14 ตังไว้ 100,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง 7.70 สูง 4.50 เมตร รายละเอียดตามแบบอบ
ต.กําหนด พร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 131  ข้อ 177    (กองช่าง)

(19) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองผักบุ้ง บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา หมู่ที 15

จํานวน 308,000 บาท

(19) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองผักบุ้ง บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา หมู่ที 15 ตังไว้ 308,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหิน
คลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 528.90 ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด พร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 135 ข้อ 191    (กองช่าง)

(2)โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา เส้นทางไปบ้านนายจินดา บ้านหัวบึง 
หมู่ที 2

จํานวน 205,000 บาท

(2)โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา เส้นทางไปบ้านนายจินดา บ้านหัว
บึง หมู่ที 2 ตังไว้ 205,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา
คสล.ขนาด 0.30x0.30x0.10 เมตร พร้อมฝารางคสล. ยาวรวม 105
 เมตร วางท่อคสล.ขนาด ศก.0.30 เมตร ยาวรวม 64 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด พร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 95 ข้อ 31    (กองช่าง)

(20) โครงการก่อสร้างถนนดิน สายหนองประดู่ถึงหนองตาบาง บ้านจันสันติ
สุข หมู่ที 16

จํานวน 207,000 บาท

(20) โครงการก่อสร้างถนนดิน สายหนองประดู่ถึงหนองตาบาง บ้านจัน
สันติสุข หมู่ที 16 ตังไว้ 207,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
ดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลีย 0.50 เมตร  หรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 2,750 ลบ.ม. วางท่อขนาด 1-
dia 0.60x7.00 เมตร จํานวน 3 จุด ขนาด 2-dia 0.60x7.00
 เมตร จํานวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พร้อมป้าย
โครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 138   ข้อ 209    (กองช่าง)

(21) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังการไฟฟ้า บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา หมู่ที 17

จํานวน 232,000 บาท

(21) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังการไฟฟ้า บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา หมู่ที 17 ตังไว้ 232,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหิน
คลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 397.8 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด พร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 145   ข้อ 244   (กองช่าง)

(3) โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านจัน หมู่ที 3 จํานวน 350,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านจัน หมู่ที 3 ตัง
ไว้ 350.000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคม ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 99   ข้อ 47    (กองช่าง)
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(4) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางแดง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที 4 จํานวน 92,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางแดง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที 4
 ตังไว้ 92,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3
 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 171 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบอบต
.กําหนด ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 103  ข้อ 62    (กองช่าง)

(5) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางวินัย บ้านโคกรักษ์ หมู่ที 4 จํานวน 185,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางวินัย บ้านโคกรักษ์ หมู่ที 4
 ช่วงที 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที 2 กว้าง 3
 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 344 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ  รายละเอียดตามแบบอบต
.กําหนด พร้อมป้ายโครงการ  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)

(6) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา  เส้นสีแยกบ้านป้าหมาน-สระโตน บ้าน
โคกรักษ์ หมู่ที 4

จํานวน 215,000 บาท

(6) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา เส้นสีแยกบ้านป้าหมาน-สระ
โตน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที 4  ตังไว้  215,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างรางระบายนําคสล.ขนาด 0.30x0.30x0.10 เมตร พร้อมฝารางคสล
. ยาวรวม 125 เมตร วางท่อคสล.ขนาด ศก.0.30 เมตร ยาวรวม 28
 เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 101  ข้อ 57   (กอง
ช่าง)

(7) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างวัด บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที 5 จํานวน 309,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างวัด บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที 5 ตัง
ไว้ 309,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5
 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 575 ตร.ม ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ 
ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 106
   ข้อ 74    (กองช่าง)
(8) โครงการก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้านถนนหักน้อย หมู่ที 
6

จํานวน 307,000 บาท

(8) โครงการก่อสร้างระบบระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้านถนนหักน้อย หมู่
ที 6 ตังไว้ 307,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อคสล.ขนาดศก. 0.40 ม
.ความยาว 310 เมตร พร้อมบ่อพักสําเร็จรูปและฝาปิดคสล.จํานวน 30
 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 109 ข้อ 86    (กองช่าง)

(9) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านดอนกลอย หมู่ที 7 จํานวน 297,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านดอนกลอย หมู่ที 7
 ตังไว้ 297,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5
 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 510 ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พร้อมป้าย
โครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
  หน้า 113   ข้อ 104    (กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
(1)เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ตังไว้  100,000.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอุด
หนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอด่านขุนทด ค่าดําเนินการขยาย
เขตประปา ฯลฯ ภายในพืนทีตําบลด่านขุนทด ตามแบบทีการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาอําเภอด่านขุนทดกําหนด และอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังโคมไฟภายในพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ฯลฯ ตามแบบทีการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอด่านขุนทดกําหนด

งานสวนสาธารณะ รวม 130,000 บาท
งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 130,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
(1)โครงการปรับภูมิทัศน์รอบสระนําหนองโสน บ้านหนองโสน หมู่ที 11 จํานวน 130,000 บาท
(1)โครงการปรับภูมิทัศน์รอบสระนําหนองโสน บ้านหนองโสน หมู่
ที 11 ตังไว้ 130,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการ
กําจัดวัชพืชในสระนําเนือที 4  ไร่ และก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร พร้อมเสริม
ดิน หนาเฉลีย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 51 ลบ.ม
. ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 1,440 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 124  ข้อ 145    (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 150,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ  ตังไว้  150,000.-บาท  เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวิทยากร    ค่าพาหนะ  ค่าจัดเตรียมสถานที  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ   (ส่วนสวัสดิการสังคม)  ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83 ข้อ 2  
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(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหรือสัมมนาในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตําบล

จํานวน 20,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหรือสัมมนาในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตําบล  ตังไว้  20,000.- บาท  เพือสนองตอบต่อแนวนโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายจังหวัด  ตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  เช่น การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินเพือนําแผนพัฒนาท้องถินสีปีไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริม สนับ
สนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการประชุมประชาคม
แผนชุมชน  การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน สนับสนุน
การขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน ฯลฯ  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ , ค่าจัดสถาน
ที, ค่าเครืองเสียง ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ. 2548 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  หนังสือโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600  ลงวัน
ที  29  มกราคม  2559 หนังสือโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10  ตุลาคม  2559  และหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว
 856  ลงวันที  12  มีนาคม  2553 (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 169 ข้อ 1
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 250,000 บาท

 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   ตังไว้  250,000.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการและศึกษาดูงาน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจัดเตรียมสถานที  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ   (ส่วนสวัสดิการสังคม)  ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 1  
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตัง
ไว้ 40,000.-  บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันกลุ่ม
เสียง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา  ไม่ให้เข้าไปข้องเกียว
กับยาเสพติด กิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิ
คุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสียง ทังในส่วนทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนิน
การเองหรืออุดหนุนให้หน่วยงานทีเกียวข้องร่วมดําเนินการในลักษณะ
บูรณาการ  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม  2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน  2558 (สํานักงานปลัด)  ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 83 ข้อ 3
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ  ตัง
ไว้  20,000.-บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร  เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจัดเตรียม
สถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ    (ส่วนสวัสดิการ
สังคม)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 83 ข้อ 1  
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(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตัง
ไว้  50,000.- บาท  โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบัน
ของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนใน
ชาติ โดยการสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันของชาติและให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว2128 ลงวัน
ที 31  กรกฎาคม 2557   (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 170 ข้อ 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์  ตัง
ไว้  30,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์   โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดเตรียมสถานที ค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 72 ข้อ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 250,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลด่าน
ขุนทดต้านภัยยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในโครงการ ฯลฯดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 153 ข้อ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมเครืองออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน ตัง
ไว้ 10,000.-บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมเครือง
ออกกําลังกาย ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดที
ชํารุดเสียหายอันจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและไม่ถูกสุขอนามัยต่างๆ
ตามมาตรฐานความปลอดภัย  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 153 ข้อ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนืองในวันเทศกาลวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนืองในวันเทศกาลวันเข้าพรรษา ตัง
ไว้ 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมต่างๆ ในงานส่ง
เสริมพระพุทธศาสนาเนืองในเทศกาลวันเข้าพรรษา และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องในโครงการ  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 150 ข้อ 4    (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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(2)  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าทีเด็กและเยาวชน จํานวน 60,000 บาท
(2)  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าทีเด็กและเยาวชน ตัง
ไว้ 60,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ  โดยจ่าย
เป็นค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าทําอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุ  ค่า
วิทยากร  ค่าเครืองเสียง  ค่าใช้จ่ายทีระบุไว้ในโครงการ  ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 150 ข้อ 5 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
(3) โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน ตัง
ไว้ 20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ  โดยจ่าย
เป็นค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าทําอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุ  ค่า
วิทยากร  ค่าเครืองเสียง  ค่าใช้จ่ายทีระบุไว้ในโครงการ  ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 75 ข้อ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(4) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท
(4)โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตังไว้ 250,000.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ  ในงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 149 ข้อ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
(5) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
(5) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ตัง
ไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ  ในงาน
สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ที
เกียวข้อง ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
หน้า 149 ข้อ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 620,500 บาท
งบบุคลากร รวม 474,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 474,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท
1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตังไว้ 297,900.- บาท เพือจ่ายเป็น
เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สํานักงาน
ปลัด)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินเพิมต่างๆของพนักงาน   ตังไว้  24,000.-  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการ  และ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที  13  มกราคม  2555 และเงินปรับเพิมตาม
คุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง อาศัยอํานาจตาม
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งประราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  ฉบับที 2 ประกอบกับ
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลในการประชุมครัง
ที 2/2555 เมือวันที 29 กุมภาพันธ์ 2555 มติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครังที 5/2555  เมือวัน
ที  31 พฤษภาคม 2555  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  (สํานักงานปลัด) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 129,000 บาท
         1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตัง
ไว้  129,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน
จ้าง จํานวน  1  อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (สํานักงาน
ปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
         1.1.4 ประเภทเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง   ตัง
ไว้  24,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพลูกจ้าง อาศัยอํานาจตาม
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งประราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงานกจ. กท. และก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม  2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยเคร่ง
ครัด  (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 145,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,600 บาท
               2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้   35,600.- บาท   เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนอืนแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 (สํานัก
งานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู่
บ้าน

จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําเกษตร และอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน ตังไว้ 50,000.-บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ  (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 77 ข้อ 8
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการใช้ปุ๋ยพืชสด จํานวน 50,000 บาท
 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการใช้ปุ๋ยพืชสด ตังไว้ 50,000.-บาท เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ  (สํานักงานปลัด) ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 76 ข้อ 5

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
          2.1.3 ประเภทวัสดุการเกษตร   ตังไว้ 10,000.-บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุเพาะชํา พันธุ์พืช ปุ๋ย จอบ เสียม สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ฯลฯ (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 หน้า 78 ข้อ 10
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 136,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
(1)  ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ   ตัง
ไว้  30,000.- บาท  เพือใช้จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือ
พันธุ์กล้าไม้  ค่าจัดซือต้นไม้   ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นใน
โครงการ ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 (ส่วนสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564  หน้า 181 ข้อ 1

งบลงทุน รวม 106,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 106,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
(1) โครงการขุดลอกคลองสวนหมาก ถึงสระจรเข้ บ้านเมืองหาญ หมู่ที 9 จํานวน 106,000 บาท
(1)โครงการขุดลอกคลองสวนหมาก ถึงสระจรเข้ บ้านเมืองหาญ หมู่
ที 9 ตังไว้ 106,000 .-บาท เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองนํา ความกว้าง
เฉลีย 5 เมตรยาว 800 เมตร ลึกเดิมเฉลีย 0.50 เมตรขุดลอกลึก
อีก 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.ม. ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 63   ข้อ 11    (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,992,170 บาท
งบกลาง รวม 14,992,170 บาท
งบกลาง รวม 14,992,170 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 137,800 บาท
          1.1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัง
ไว้ 137,800.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ในอัตราร้อยละ
ห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียว
กันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด มท 0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 และพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ทีสุด ที มท 0809.5/ว81 ลงวันที  10 กรกฎาคม 2557  (สํานักงาน
ปลัด)  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,029,200 บาท
          1.1.2 ประเภทเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ตัง
ไว้  11,029,200.-บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูง
อายุ  จํานวน  1,397  ราย  รวม  12  เดือน  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 84 ข้อ 1 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,131,200 บาท
          1.1.3 ประเภทเบียยังชีพผู้พิการ  ตังไว้  2,131,200.-บาท  เพือ
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้
พิการ  จํานวน  222  ราย  รวม  12  เดือน  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 84 ข้อ 1 
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
          1.1.4 ประเภทเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   ตัง
ไว้   48,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์  จํานวน  8 คนๆ ละ  500  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  (ส่วน
สวัสดิการและสังคม)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 หน้า 84 ข้อ 1 

สํารองจ่าย จํานวน 1,035,970 บาท
          1.1.5 ประเภทเงินสํารองจ่าย ตังไว้ 1,035,970.- บาท เพือจ่าย
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน เพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆไม่สามารถคาดการณ์ล่วง
หน้า เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีไม่
สาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านัน  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0313.4/ว667 ลงวันที 12 มีนาคม 2554  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที   6  มิถุนายน 2559 หนังสือ
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวัน
ที  13  มกราคม  2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท
 0891.2/ว 4515 ลงวันที  11  สิงหาคม  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที  8  มีนาคม  2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 0684  ลงวันที 8  กุมภาพันธ์  2560     (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 370,000 บาท
          1.1.6 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตัง
ไว้  370,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินหรือพืนที(สปสช.)   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิน  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด   ที มท 0891.3/ว2199 ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน 2552  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0891.3/ว 1514  ลงวันที 26  กรกฎาคม 2554  (ส่วน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 –
 2561 หน้า 43 ข้อ 1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 240,000 บาท
          1.2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ส่วนตําบล) ตังไว้ 240,000.-  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  (ก.บ.ท.) โดยตังจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1 ของรายได้  (โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้ เงินทีมีผู้
อุทิศให้หรือ        เงินอุดหนุนไม่ต้องนํามารวมคํานวณ) โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 28  ลงวันที  21  กรกฎาคม  2559  และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
  0808.5/ว 29  ลงวันที 21  กรกฎาคม  2559 (สํานักงานปลัด) 

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  14:09:32 หน้า : 35/35



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 370,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 137,800

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,029,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

240,000

สํารองจ่าย 1,035,970

เบียยังชีพคนพิการ 2,131,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 129,000 545,400 108,000 169,200 659,160

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 52,860 12,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 297,900 867,300 601,860 676,100 1,086,840

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 370,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 137,800

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,029,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

240,000

สํารองจ่าย 1,035,970

เบียยังชีพคนพิการ 2,131,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,096,000 3,096,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,067,600 2,678,360

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 18,000 18,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 132,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 109,440 246,300

เงินเดือนพนักงาน 4,101,120 7,631,120

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 149,500 149,500

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 336,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 20,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

35,600 120,000 59,610 70,950 146,100

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 30,000 50,000 900,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดงานวันเด็ก 100,000

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคระบาดตามฤดูกาล

50,000

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 150,000

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
เกษตร และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน

50,000

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
เพิมศักยภาพและ
บทบาทสตรี

30,000

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนิน
งานของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลด่านขุน
ทด

20,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 130,000 180,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

510,000 942,260

ค่าเช่าบ้าน 304,800 346,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 410,000 1,410,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดงานวันเด็ก 100,000

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคระบาดตามฤดูกาล

50,000

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 150,000

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
เกษตร และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน

50,000

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
เพิมศักยภาพและ
บทบาทสตรี

30,000

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนิน
งานของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลด่านขุน
ทด

20,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมหรือสัมมนาใน
การจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและตําบล

20,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 60,000 50,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

(1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยต่างๆ

(1) โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนือง
ในวันเทศกาลวันเข้า
พรรษา

50,000

(2)  โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เจ้าหน้าทีเด็กและ
เยาวชน

60,000

(2) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโครงการเปิด
โลกกว้างเพือการเรียน
รู้และพัฒนาของเด็ก
ก่อนวัยเรียน

50,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดอบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบการปศุสัตว์ใน
การป้องกันและจัดการ
มลพิษสิงแวดล้อม

30,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมการพูดในที
สาธารณะและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมหรือสัมมนาใน
การจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและตําบล

20,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 500,000 610,000

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

20,000 20,000

(1) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยต่างๆ

50,000 50,000

(1) โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนือง
ในวันเทศกาลวันเข้า
พรรษา

50,000

(2)  โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เจ้าหน้าทีเด็กและ
เยาวชน

60,000

(2) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโครงการเปิด
โลกกว้างเพือการเรียน
รู้และพัฒนาของเด็ก
ก่อนวัยเรียน

50,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดอบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบการปศุสัตว์ใน
การป้องกันและจัดการ
มลพิษสิงแวดล้อม

30,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 50,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมการพูดในที
สาธารณะและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ภูมิคุ้มภัยสายใยครอบ
ครัว

150,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

250,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมการใช้ปุ๋ยพืชสด 50,000

(2) ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

40,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา 250,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและทบทวน
หลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตัง
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์งานจัด
เก็บรายได้

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

30,000

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

20,000

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการท่องเทียว
ตามแนวพระราชดําริ

30,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําโครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ภูมิคุ้มภัยสายใยครอบ
ครัว

150,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

250,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมการใช้ปุ๋ยพืชสด 50,000

(2) ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

40,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา 250,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและทบทวน
หลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

100,000 100,000

(2) ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตัง 200,000 200,000

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์งานจัด
เก็บรายได้

40,000 40,000

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

30,000

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

20,000

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการท่องเทียว
ตามแนวพระราชดําริ

30,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 10,000 10,000

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําโครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําโครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

(3) โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การลด
ภาวะโลกร้อนและการ
รักษาสิงแวดล้อม

50,000

(3) โครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิน

20,000

(3)โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

605,500

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดนัดมูลฝอยและ
การกําจัดนําเสียใน
ชุมชน

100,000

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การใช้ชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000

(4) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงาน
(4) โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 250,000

(4)ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ท้องถินไทย  ใส่ใจ
ความสะอาด  คนใน
ชาติมีความสุข

30,000

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
(5) ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําโครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

50,000 50,000

(3) โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การลด
ภาวะโลกร้อนและการ
รักษาสิงแวดล้อม

50,000

(3) โครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิน

20,000

(3)โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

605,500

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดนัดมูลฝอยและ
การกําจัดนําเสียใน
ชุมชน

100,000

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การใช้ชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000

(4) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงาน

450,000 450,000

(4) โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 250,000

(4)ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 80,000 80,000

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ท้องถินไทย  ใส่ใจ
ความสะอาด  คนใน
ชาติมีความสุข

30,000

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

30,000 30,000

(5) ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

(5) โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุ

150,000

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการ
สถานศึกษาสีขาว 30,000

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้
กฎหมายเบืองต้น

(6) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 70,000

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน

60,000

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกียว
กับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

(8) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 30,000

(8) ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และค่าพวงมาลา

(9)ค่าธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธิ
ทีดินและรังวัดทีดิน
ค่าใช้จ่ายโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 150,000 20,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

(5) โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุ

150,000

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการ
สถานศึกษาสีขาว 30,000

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้
กฎหมายเบืองต้น

30,000 30,000

(6) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 70,000

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ใช้จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน

60,000

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกียว
กับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

30,000 30,000

(8) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 30,000

(8) ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และค่าพวงมาลา

5,000 5,000

(9)ค่าธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธิ
ทีดินและรังวัดทีดิน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 20,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 205,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 250,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 965,770

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอืน 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)   ค่าจัดซือตู้เก็บ
เอกสารแบบทึบ

(1) ค่าจัดซือโต๊ะพับ
เอนกประสงค์
(2)  ค่าจัดซือโต๊ะทํา
งานพร้อมเก้าอี

(3)  ค่าจัดซือเก้าอีพัก
คอย
(4)  ค่าจัดซือตู้เก็บ
เอกสารชนิดบานเลือน
กระจก

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

(1)โครงการปรับภูมิ
ทัศน์รอบสระนําหนอง
โสน บ้านหนองโสน 
หมู่ที 11

130,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 965,770

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 140,000

วัสดุอืน 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 40,000 40,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 52,000 52,000

ค่าไฟฟ้า 260,000 260,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 16,000 16,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)   ค่าจัดซือตู้เก็บ
เอกสารแบบทึบ 3,900 3,900

(1) ค่าจัดซือโต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 30,000 30,000

(2)  ค่าจัดซือโต๊ะทํา
งานพร้อมเก้าอี 5,900 5,900

(3)  ค่าจัดซือเก้าอีพัก
คอย 4,800 4,800

(4)  ค่าจัดซือตู้เก็บ
เอกสารชนิดบานเลือน
กระจก

2,900 2,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

(1)โครงการปรับภูมิ
ทัศน์รอบสระนําหนอง
โสน บ้านหนองโสน 
หมู่ที 11

130,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.เส้นติดบ้าน
กุดนําใส (บ่อนไก่) 
บ้านหาญ หมู่ที 1

309,000

(1) โครงการขุดลอก
คลองสวนหมาก ถึง
สระจรเข้ บ้านเมือง
หาญ หมู่ที 9

106,000

(10) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายทุ่งทิพย์ 
บ้านด่านขุนทด หมู่ที 8

58,000

(11) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายโนน
บ้านน้อย บ้านด่านขุน
ทด หมู่ที 8

187,000

(12) โครงการก่อสร้าง
พนังกันนําข้างสระตา
เผือก บ้านเมืองหาญ 
หมู่ที 9

84,000

(13) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. จากสาม
แยกถึงบ้านนายปรีชา 
บ้านใหม่ไชยณรงค์ 
หมู่ที 10

309,000

(14) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. เส้นรอบหมู่
บ้าน บ้านใหม่ไชย
ณรงค์ หมู่ที 10

350,000

(15) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หน้าศาลางก
ลางหมู่บ้าน บ้านโคก
พัฒนา หมู่ที 12

190,000

(16) โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายนํา สาย
ผญ.บุญธรรม บ้านใหม่
ไทยเจริญ หมู่ที 13

244,000

(17) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายบ้าน
นายต้อผลไม้ บ้านโพธิ
ทองพัฒนา หมู่ที 14

27,000

วันทีพิมพ์ : 20/10/2560  14:29:09 หน้า : 15/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.เส้นติดบ้าน
กุดนําใส (บ่อนไก่) 
บ้านหาญ หมู่ที 1

309,000

(1) โครงการขุดลอก
คลองสวนหมาก ถึง
สระจรเข้ บ้านเมือง
หาญ หมู่ที 9

106,000

(10) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายทุ่งทิพย์ 
บ้านด่านขุนทด หมู่ที 8

58,000

(11) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายโนน
บ้านน้อย บ้านด่านขุน
ทด หมู่ที 8

187,000

(12) โครงการก่อสร้าง
พนังกันนําข้างสระตา
เผือก บ้านเมืองหาญ 
หมู่ที 9

84,000

(13) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. จากสาม
แยกถึงบ้านนายปรีชา 
บ้านใหม่ไชยณรงค์ 
หมู่ที 10

309,000

(14) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. เส้นรอบหมู่
บ้าน บ้านใหม่ไชย
ณรงค์ หมู่ที 10

350,000

(15) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หน้าศาลางก
ลางหมู่บ้าน บ้านโคก
พัฒนา หมู่ที 12

190,000

(16) โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายนํา สาย
ผญ.บุญธรรม บ้านใหม่
ไทยเจริญ หมู่ที 13

244,000

(17) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายบ้าน
นายต้อผลไม้ บ้านโพธิ
ทองพัฒนา หมู่ที 14

27,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(18) โครงการก่อสร้าง
ซุ้มประตูทางเข้าหมู่
บ้าน หน้าปัม ปตท. 
บ้านโพธิทองพัฒนา 
หมู่ที 14

100,000

(19) โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
หนองผักบุ้ง บ้านถนน
หักน้อยพัฒนา หมู่ที 
15

308,000

(2)โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายนํา เส้น
ทางไปบ้านนายจินดา 
บ้านหัวบึง หมู่ที 2

205,000

(20) โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน สายหนอง
ประดู่ถึงหนองตาบาง 
บ้านจันสันติสุข หมู่ที 
16

207,000

(21) โครงการซ่อม
แซมถนนหินคลุก สาย
หลังการไฟฟ้า บ้าน
สร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที 
17

232,000

(3) โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม บ้าน
จัน หมู่ที 3

350,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
นางแดง บ้านโคกรักษ์ 
หมู่ที 4

92,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
นางวินัย บ้านโคกรักษ์ 
หมู่ที 4

185,000

(6) โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายนํา  เส้นสี
แยกบ้านป้าหมาน-สระ
โตน บ้านโคกรักษ์ หมู่
ที 4

215,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(18) โครงการก่อสร้าง
ซุ้มประตูทางเข้าหมู่
บ้าน หน้าปัม ปตท. 
บ้านโพธิทองพัฒนา 
หมู่ที 14

100,000

(19) โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
หนองผักบุ้ง บ้านถนน
หักน้อยพัฒนา หมู่ที 
15

308,000

(2)โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายนํา เส้น
ทางไปบ้านนายจินดา 
บ้านหัวบึง หมู่ที 2

205,000

(20) โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน สายหนอง
ประดู่ถึงหนองตาบาง 
บ้านจันสันติสุข หมู่ที 
16

207,000

(21) โครงการซ่อม
แซมถนนหินคลุก สาย
หลังการไฟฟ้า บ้าน
สร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที 
17

232,000

(3) โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม บ้าน
จัน หมู่ที 3

350,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
นางแดง บ้านโคกรักษ์ 
หมู่ที 4

92,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
นางวินัย บ้านโคกรักษ์ 
หมู่ที 4

185,000

(6) โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายนํา  เส้นสี
แยกบ้านป้าหมาน-สระ
โตน บ้านโคกรักษ์ หมู่
ที 4

215,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(7) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยข้างวัด 
บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที 
5

309,000

(8) โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายนําภายใน
หมู่บ้าน บ้านถนนหัก
น้อย หมู่ที 6

307,000

(9) โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
หนองเกตุ บ้านดอน
กลอย หมู่ที 7

297,000

อาคารต่าง ๆ

(1) โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิด
ชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด

200,000

(2) โครงการก่อสร้าง
รัว ประตู และเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

400,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000 1,648,000

รวม 14,992,170 756,500 820,000 530,000 6,996,560 1,185,470 2,633,250 6,282,370
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(7) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยข้างวัด 
บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที 
5

309,000

(8) โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายนําภายใน
หมู่บ้าน บ้านถนนหัก
น้อย หมู่ที 6

307,000

(9) โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
หนองเกตุ บ้านดอน
กลอย หมู่ที 7

297,000

อาคารต่าง ๆ

(1) โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิด
ชอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด

200,000

(2) โครงการก่อสร้าง
รัว ประตู และเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

400,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,748,000

รวม 420,000 13,383,680 48,000,000
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