


 
 
 
 
 

 
 
  
  

ส่วนท่ีส่วนท่ี  11  

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256644  

ของของ  

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  

อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมาอำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 









คาแถลงงบประมาณ
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2564

ารบริ าร วนตาบลดาน นทด
.ดาน นทด .น รราช ีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร 2,630,147.38 619,000.00 1,096,100.00

มวด าธรรมเนียม าปรับ แล ใบ
นญาต

181,723.10 211,000.00 184,000.00

มวดรายได้ า ทรัพย ิน 347,948.70 250,000.00 350,000.00

มวดรายได้เบ็ดเตล็ด 31,100.00 0.00 32,000.00

มวดรายได้ า ทน 1,838.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,192,757.18 1,080,000.00 1,662,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มวดภาษี ัด รร 27,305,256.05 25,920,000.00 27,337,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27,305,256.05 25,920,000.00 27,337,900.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มวดเ ิน ด นนทั่วไป 25,879,334.00 24,000,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,879,334.00 24,000,000.00 26,000,000.00

รวม 56,377,347.23 51,000,000.00 55,000,000.00
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ข้อบัญญัติข้อบัญญัติ    

เร่ือง เร่ือง   

งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256644  

ของของ    

องค์กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  

อำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด     จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา  
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����������� ���	�
��������� ������ ������ ������ ���������� ������������� �� ��!"
#$%&'()*+,-./0)12/0333334536)789:;<=>03 ?@?? ?@?? ?@?? A?B???@?? CD??E ?453<%&FG;2H&)I;/1/J ?@?? ?@?? ?@?? ?@?? D??E KDB???L%&21/&M)7NFO;<1P/;QOHRSI)TS2/03 ?@?? KBD??@?? ?@?? ?@?? ?E ?L%&21/&M)7NFO;6)789TS7U0)233T)O2:VP33WXYZXX5[I/\33 ]?B̂??@?? ?@?? ?@?? ?@?? ?E ?%&'()*+,L_̀*/a8b<U=a6&cL%&21/&TS7T)O218P;2V2M&Hd7Je0=,6)f0/<7>1<8>1;2%,1/&I&Sg/&-cV0T./I87c/0h'0\73 ]iBK??@?? ?@?? ?@?? ?@?? ?E ?%&'()*+,2/0IP/02/0%&)VL%&21/&M)7NFO;TeP<=>033T)O2:VP33ZYjXX5[I/\33 B̂k??@?? ?@?? ?@?? ?@?? ?E ?%&'()*+,%;96SV<T;&,333333l53M;a-72(/6h0/7:9c0P;=1Vc/34m30SOV3 ?@?? ?@?? ?@?? KBn??@?? CD??E ?33333l53<%&FG;26S96,o0S7<8<N;&,3g&F;o0S73pqrs-Q3aII3tuvwxyzs ?@?? ?@?? D?B???@?? ?@?? ?E ?V)0\QG6S96,3{3|4}|}l~��334�{~~ g0P/3{3l�}��



����������� ���	�
��������� ������ ������ ������ ���������� ����������� !� !"#$%&'()�*&+(,-./-012.$)3)%(*0412.$�56�788�9:;<=>?@*!�!�A#',BCD����EFGGGHI8!J KLMNNNONN NONN NONN NONN NP N�H�(QRS*T0( !28#A*788()2SR*U5,�0�VWXY>;@ZY>[@\:Y[:>] NONN NONN N̂NONN NONN NP N�H)�*&+(,�(/-.C)A(*0�5_!̀*#8,!2R*U/C3a3�788J6+�E� NONN NONN LbMNNNONN NONN NP N�c	d��d�efg
hi jjklmmnmm okpmmnmm ljkqmmnmm rokjmmnmm opkmmm�c	�st�uev jjklmmnmm okpmmnmm ljkqmmnmm rokjmmnmm opkmmm�c	��vs��w��ugxcy�z�{x�c�gs���|}�~� pkjpmkoqmnmm okoomk��pnmm okolokrmjnmm ok��qk�jmnmm lkm�pk�jm��v���gs���vcg�z�{�v�t�����	|}�~��s���zv�v��vd��������*!�" !�)S6+�C)2&+(,S#8S!*R�.8#A.*!1S!*J6+B/ )�D!3#S�TU*!�" !�̀/C$(&+2�������E��� !S."S**/-#�2!a�D)*6�2��*,S!*)R�$�3SSCD!,)-&+(S!*)*6�2*�D73U-#�2!�(,)$�SS (2C#�)*6�2��A#',BCD���GFGGGHI�8!J KbML��ONN NONN NONN NONN NP N�������*,S!*52#852Q2� !�1D" !�S!*8*.̀!*5�!2��S�!�A#',BCD����F�GGHI�8!J �N̂MLNNONN NONN NONN NONN NP N����� !�1D" !���*,S!*"#$,!2C#2)$�S� NONN ��Mb��ONN NONN NONN NP NC#2J6+-./-0� ���4�4E��¡���¡ �� 2̀D!� �E�4�G



����������� ���	�
��������� ������ ������ ������ ���������� ����������� !"#$"%%&'()*!+,-.%/0*1�%2"!%.34516""7-!2.'89:"!%.%/0*%,-;6<'()*!=:2.5>"" :*7(0.%/0* ?@?? AABC?D@?? ?@?? ?@?? ?E ?�F�1�%2"!%G*(HG*I*� !JK-$ !0"!%H%#L!%GM!*NO"P! ?@?? Q?RBC??@?? ?@?? ?@?? ?E ?ST�1�%2"!%$(52!*7(*.5>"� ?@?? ?@?? UVBUAA@?? ?@?? ?E ?ST�1�%2"!%G 2.G%#&.*89:2J*7(*.5>";L 2K!W# ?@?? ?@?? ?@?? XXBQVY@?? ?@YYE A??B???�T�� !"#$"%%&'()*!+,-.%/0*1�%2"!%.34516""7-!2.'89:"!%.%/0*%,-;6<'()*!=:2.5>"" :*7(0.%/0* ?@?? ?@?? R?BVQD@?? R?BXAQ@?? XA@RCE C?B???FT�� !"#$"%%&'()*!+,-.%/0*1�%2"!%3Z&*#.[N+,-3"�%:2N,*0\'()*!.5>".6>" ?@?? ?@?? ?@?? R?B???@?? ?E R?B???FT1�%2"!%G*(HG*I*� !JK-$ !0"!%H%#L!%GM!*NO"P! ?@?? ?@?? VQYB?V?@?? UYXB???@?? ]V@UVE VVYB???� !Ĥ!%I2%("P!;6<_ :&;_& ?@?? ?@?? ?@?? A?RB?AQ@?? ]CA@AXE Q?B???�̀	a��bcde�� fghijkhlmm fnmifhjlmm onpifjflmm pimopifmhlmm qqkimmma��̀re�s� !:!L!%.G%#&��*&� VDUBARX@VR UVXBCAQ@QR UUXBYCQ@DC XVVBR??@?? ]A@XDE XDUBA??�̀	a��̀re�s nhoipgqlng onqijpflfg ooqikjflhj qnnigmmlmm qhoipmm�̀	�t�u�vw�w��w pikokihfjlng pihhmimnmlfg pinfmiqqglhj gimhoiomhlmm piqhpipmm7(*[/9'#&'\�x�FSyFy�z{|��S|xzz L*-!�x���y{}
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#$ ijii ijii kiijii limniijii oomiii�h	������� ijii ijii kiijii limniijii oomiii�h	������p���"qhr�s�tq�h�"�u"� 	u�s ���p$ knkmivnjii wlvmnkijii wxlmkwvjii ymizxmwzijii ymylxmoki@)0{|7QDBQ,<}<~3�~�����<<3�}�� �0X/<}<~����



����������� ���	�
��������� ������ ������ ������ ���������� ����������������������	 !�����	��"����#$�%�&�"���������'()���*+,-.+,/012,3/452670890+*:;<98=<*+>0+*?12@A./BC+D80EFG*+,-.+,HA3I6524JKLMNKO.+P>C-.+,QO*70+*R8S4+OTFU+R>13<=VWCR<0+*KK=8X7@3CKKYZ[ZZZ\]9+?KK _̂̀abcdcc cdcc cdcc cdcc ce cLfNKO.+P>C-.+,QO*70+*/R<2Ag80,U+RhDG9?9+?i=*1KK=8X7@3CKKjZ[ZZZ\]9+?KK k̂̀lacdcc cdcc cdcc cdcc ce cLYNKO.+P>C-.+,QO*70+*UWA<OTCAU8,i+,P,O*69O*83 cdcc maàmbcdcc cdcc cdcc ce cLYNKO.+P>C-.+,QO*70+*UWA<OTCAU8,i+,P,O*69O*83KK=8X7@3CKKfZZ[ZZZ\]9+?KK b̂ǹ̂bcdcc cdcc cdcc cdcc ce cf\KQO*70+*UWA<OTCAU8,i+,P,O*69O*83 cdcc cdcc k̂ǹlbcdcc _̂c̀cccdcc om̂dcbe b̂c̀cccY\KQO*70+*R8S4+OTFU+R>13<=VWCR<0+* cdcc cdcc m_̀bncdcc lc̀cccdcc ce lc̀cccj\KKQO*70+*iU+/Ip0hDG/,+3>4=q+9DI.+4BT4?I cdcc cdcc cdcc lc̀cccdcc ce lc̀ccc384?12R<ARrKsKjftjtYuvMKKfMsuu H4C+KsKjjtvZ
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BCD"�E�FGH� !I�JK!ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLMNOLDP!#��QRSTUJV!TWSDTXYZ�U[T"HL[�SK\�VLN]̂__L̀!aL &'bb$%$$ $%$$ $%$$ $%$$ $) $NcUJV!TWSdeZ̀�[ZK!IL $%$$ $%$$ b'fg$%$$ b'$$$%$$ h&$$) $D"�E�FGHi!IY!jIklmknI�PKNcL"ò""a�JLM�WUQmO $%$$ $%$$ $%$$ (p('$$$%$$ h&$$) $D"�E�FGH\qqr!lmk�Zai�sctD"KJ!"#��QRSTUD"RuTKni!iU�WiKlmkm !tYK� !j"�̀jXvP̀V!IwIUn[TKDHJ!"̀"Zj!"�P�I[ !̀m�P!In�Ia�L $%$$ $%$$ gx'p$$%$$ $%$$ $) $D"�E�FGH� !"�#scmVT���"kikyIZ�U�ZI[!XL $%$$ $%$$ g'$$$%$$ $%$$ $) $��IaWuYZXYHLzL{N|{|}~̂�LLN�z~~ jIV!LzL{̂|̂_



����������� ���	�
��������� ������ ������ ������ ���������� ����������� !"�#$%&'()#�"*+,#�-.� "#/012�)�322#(1.-�456�",789:;<=>:;?=@A:?A;B CDCC CDCC ECCDCC CDCC CF C*+(��GH#6%&$%"(I(J#�"K�G#,LMN=O0'PQ0,R1&P,SA<TU;V=5Q0K��2.�4P0WO10P,XY== CDCC CDCC CDCC Z[\CCCDCC ]̂CCF C�_	̀��̀�abc
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����������� ���	�
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วันท่ีพิมพ์ : 14/8/2563  14:55:55                                                              หน้า : 1/53                 

                           

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
อำเภอ ด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 55,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รวม 13,655,580 บาท 
 งบบุคลากร รวม 10,090,000 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,961,080 บาท 
  เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 532,080 บาท 

      
1.ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว้ 532,080.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
-  เงินเดือนนายกฯ เดือนละ 21,120.- บาท เป็นเงิน  253,440.-  บาท 
-  เงินเดือนรองนายกฯ จำนวน  2 คน  เดือนละ  11,610.- บาท   เป็นเงิน  278,640.-  บาท     

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด) 

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  จำนวน 45,600   บาท          
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 45,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น                        
-  เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ เดือนละ 1,900.-  บาท   เป็นเงิน   22,800  บาท             
 -  เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกฯ จำนวน 2  คน เดือนละ 950.- บาท เป็นเงิน 22,800.–บาท 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด) 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จำนวน  45,600 บาท   

 3. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   ตั้งไว้   45,600.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ เดือนละ 1,900.-  บาท เป็นเงิน   22,800.- บาท              
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกฯ จำนวน 2 คน เดือนละ 950.- บาท  เป็นเงิน 22,800.-บาท     
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด) 
            
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 90,720 บาท   

 4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ ตั้งไว้ 90,720.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ
เดือนละ 7,560.- บาท เป็นเงิน  90,720.- บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
 (สำนักงานปลัด)            

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 3,247,080 บาท   
5.ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 3,247,080.- บาท เพ่ือจ่าย

เป็นค่าตอบแทนให้แก่ 
1)ประธานสภา  เดือนละ  11,610.-บาท   เป็นเงิน 139,320.- บาท 
2) รองประธานสภา เดือนละ 9,500.- บาท   เป็นเงิน 114,000.- บาท 
3) สมาชิกสภา จำนวน 32 คน   เดือนละ  7,560.- บาท  เป็นเงิน  2,903,040.- บาท  
4) เลขานุการสภา  เดือนละ  7,560.- บาท   เป็นเงิน 90,720.- บาท 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม 6,128,920 บาท   
เงินเดือนพนักงาน    จำนวน 4,537,800 บาท   

1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 4,537,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน       
ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล   จำนวน  13  อัตรา ดังนี้ 

1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น)   
2) นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด)           
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ                      
4) นักจัดการงานท่ัวไป   ปฏิบัติการ/ชำนาญการ    
5) นักทรัพยากรบุคคล   ปฏิบัติการ/ชำนาญการ                         
6) นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ                        
7) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   
8) นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)     
9) นักวิชาการเงินและบัญชี   ปฏิบัติการ/ชำนาญการ              
10) นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ   
11) นักวิชาการคลัง   ปฏิบัติการ/ชำนาญการ    
12) นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
13) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน              

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด,กองคลัง) 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท                                                                             
2. ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้  84,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมประจำตำแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในอัตรา 7,000.-บาท จำนวน  12  เดือน   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด) 
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เงินประจำตำแหน่ง   จำนวน 168,000  บาท   

3. ประเภทเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้  84,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงิน
ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อัตรา 7,000.-บาท จำนวน  12  เดือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138   ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  
2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด) 

4. ประเภทเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ตั้งไว้  42,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน  12  เดือน ๆ ละ 3,500 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559   และ
หนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด) 

5. ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง   ตั้งไว้  42,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 12 เดือนๆละ 3,500.-บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559   และ
หนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กองคลัง)   
       
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   จำนวน 174,040  บาท   

6. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ    ตั้งไว้ 174,040.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุง
ให้แก่ลูกจ้างประจำ   จำนวน  1  อัตรา   ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และ
หนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สำนักงานปลัด) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             จำนวน  1,085,880  บาท                                 

7. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,085,880.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 
 จำนวน  8  อัตรา ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ตำแหน่ง             
3) คนงานท่ัวไป จำนวน 2 ตำแหน่ง    
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559   และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138               
ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด,กองคลัง) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง   จำนวน 79,200 บาท                      
8. ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 79,200.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพลูกจ้าง 

จำนวน  7 ตำแหน่ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนเป็น
รายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559  และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.        
ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด,กองคลัง)  
 
 งบดำเนินงาน     รวม 3,445,580  บาท    
 ค่าตอบแทน     รวม 1,475,580  บาท    
          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 935,880 บาท 
 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ตั้งไว้ 935,880.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ      
(เงินรางวัลประจำปี)  เป็นเงิน 485,880.-บาท  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายกำหนด เป็นเงิน  450,000.-บาท  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง   
มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3675 ลงวันท่ี  6  กรกฎาคม 2561   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1705 ลงวันท่ี  20  มีนาคม 2563   (สำนักงานปลัด,กองคลัง) 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท  

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สำนักงานปลัด,กองคลัง)  
 ค่าเช่าบ้าน     จำนวน 384,000 บาท   
 3. ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 384,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.2562  (สำนักงานปลัด,กองคลัง)   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน  135,700  บาท   

 4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ 135,700.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของของผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างประจำ ท่ีมีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง      
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257  ลงวันท่ี  28  มิถุนายน 2559   (สำนักงานปลัด,กองคลัง)   
               
 ค่าใช้สอย        รวม 1,575,000  บาท     

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ           
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      จำนวน  250,000  บาท      
 1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 250,000.-บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นกิจการในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค่าจ้างเหมาเวรยาม เดือนละ 9,000.-บาท  จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.-บาท   ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว        
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าเบ้ียประกัน ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ  ค่าบริการกำจัด 
ปลวก  ค่าจ้างสูบน้ำ ค่าบอกรับวารสารส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางราชการอ่ืนๆ ภายในสำนักงานอบต. 
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
และการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวันท่ี  16 กรกฎาคม  2556  หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9  ธันวาคม  2559   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 4044  ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 (สำนักงานปลัด) 
 
 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       จำนวน    50,000  บาท    
 1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ค่าเล้ียงรับรองและต้อนรับผู้มาเยือนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย การต้อนรับส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงานฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
(สำนักงานปลัด) 

2.ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการ
ของกระทรวงมหาดไทย   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีจำเป็นต้องจ่ายในการประชุม
สภา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (สำนักงานปลัด) 
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน 300,000   บาท    

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 300,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง      
ค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓)      
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (สำนักงานปลัด)  
 (2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    จำนวน 150,000  บาท   
 2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้  150,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตำแหน่งท่ีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ)  อีกท้ังให้
ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงฐานะการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว3028  ลง
วันท่ี6  มิถุนายน  2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3675 ลงวันท่ี  6  กรกฎาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1705 ลงวันท่ี  20  มีนาคม 2563   (สำนักงานปลัด)  
  3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน  จำนวน 500,000  บาท   
 3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 500,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงาน
ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าป้าย และรายจ่ายอ่ืนท่ีจำเป็นในโครงการ    
(สำนักงานปลัด) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561– 2565) หน้า 241 ลำดับท่ี 6   
 4. โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน   จำนวน 30,000 บาท   
 4. โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ของ
พนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. และประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุ ค่า
วิทยากร ค่าป้าย และรายจ่ายอ่ืนท่ีจำเป็นในโครงการ (สำนักงานปลัด) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 244 ลำดับท่ี 12   
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5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  และค่าพวงมาลา  จำนวน  5,000  บาท  
 5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และค่าพวงมาลา ตั้งไว้ 5,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสท่ีจำเป็น
และมีความสำคัญ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  (สำนักงานปลัด)            
 6.ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน จำนวน 40,000 บาท   
 6.ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและรังวัดท่ีดินฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 68 (สำนักงานปลัด)     
 7.โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดบริการประชาชนเคล่ือนที่ ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด  
จำนวน 20,000 บาท   
 7.โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดบริการประชาชนเคล่ือนที่ ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด ตั้ง
ไว้  20,000.-บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร
ค่าป้าย และรายจ่ายอ่ืนท่ีจำเป็นในโครงการ (สำนักงานปลัด) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 240 ลำดับท่ี 4  
 8.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  และพนักงานส่วนตำบล
จำนวน30,000 บาท   
 8.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ตั้ง
ไว้  30,000.-บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร 
ค่าป้าย และรายจ่ายอ่ืนท่ีจำเป็นในโครงการ (สำนักงานปลัด)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
แก้ไขคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563  หน้า 15 ลำดับท่ี 2          
    

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    จำนวน 200,000   บาท   
2. ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 200,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดท่ีชำรุด
เสียหาย ได้แก่  เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์  ตู้  โต๊ะ วิทยุส่ือสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวันท่ี  16 
กรกฎาคม  2556  (สำนักงานปลัด) 
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ค่าวัสดุ      รวม 395,000  บาท   
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จำนวน    5,000   บาท   

3. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือฟิวส์ ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร เสาอากาศสำหรับวิทยุ ฯลฯ เพ่ือใช้ในสำนักงาน เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลว. 27  มิถุนายน  2559 (สำนักงานปลัด)  
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จำนวน 40,000 บาท   

1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยาง
ใน ฯลฯ   รวมถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248   
ลว. 27  มิถุนายน  2559  (สำนักงานปลัด)        
 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   จำนวน 350,000  บาท   

 2. ประเภทค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตั้งไว้ 350,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น  น้ำมันเบนซินสำหรับเคร่ืองตัดหญ้า เคร่ือง
พ่นหมอกควัน รถจักรยานยนต์, น้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์ น้ำมันเคร่ือง น้ำมันเบรกและน้ำมันหล่อล่ืน  สำหรับ
รถยนต์ จารบี  น้ำมันเกียร์  น้ำมันเฟืองท้าย ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลว.  27 มิถุนายน   2559  (สำนักงานปลัด)             
             
 งบลงทุน      รวม 100,000   บาท   
 ค่าครุภัณฑ ์               รวม 100,000   บาท   
 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        
 1.ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ    จำนวน 100,000    บาท   
 1.ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ำ โดยการเปล่ียน
เคร่ืองยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560    
           
 งบรายจ่ายอื่น      รวม 20,000 บาท   
 รายจ่ายอื่น      รวม 20,000 บาท   
 รายจ่ายอื่น           
 ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ    จำนวน 20,000 บาท   
 1.ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ   ตั้งไว้ 20,000.-บาท   เพ่ือเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลาง
สำรวจความพึงพอใจและประเมินการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด (สำนักงาน
ปลัด) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120  ลงวันท่ี  9  ธันวาคม  2559 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 243 ลำดับท่ี 10   
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งานบริหารงานคลัง      รวม 1,130,000  บาท   

 งบดำเนินงาน       รวม 1,041,000  บาท 
 ค่าใช้สอย       รวม   370,000   บาท  
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ          
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ        จำนวน    150,000  บาท  
 1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้รวม 80,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำส่ิงของต่างๆ ท่ีจำเป็น ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวันท่ี  16 กรกฎาคม  2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9  ธันวาคม  2559  (กองคลัง)  

 2.ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 70,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานท่ัวไปเพ่ือปฏิบัติงาน
ในกองคลัง เพ่ือสำรวจภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างพร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ จำนวน 3 คน   โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 4044   ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน 100,000  บาท   
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าท่ีพัก  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557   (กองคลัง) 
 2. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท   

2. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.-บาท   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ดำเนินงานจัดทำแผนท่ีภาษี   เพ่ือนำไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของอบต. เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 462 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2551,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67   ลงวันท่ี  9  มกราคม  2555, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ท่ี มท 0808.3/ว 483  ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561   ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
หน้า 245 ลำดับท่ี 15 (กองคลัง)  
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3. โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ จำนวน 20,000 บาท   

 3. โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 20,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นใน
โครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 462 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์      
2551,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.3/ว 483 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561   ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 –
  2565)  หน้า 245 ลำดับท่ี 16  (กองคลัง)         
 4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง   จำนวน 50,000 บาท   
 4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการดำเนินงานการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2563  หน้า 5  ลำดับท่ี 1 

 ค่าวัสดุ      รวม 315,000  บาท    
 วัสดุสำนักงาน     จำนวน 150,000  บาท    
 1. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 150,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าซ้ือส่ิงของ
เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ดินสอ น้ำดื่มเพ่ือใช้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการและพนักงาน
ส่วนตำบล ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559  (กองคลัง)         
 วัสดุงานบ้านงานครัว    จำนวน 15,000  บาท   
 2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้ 15,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆ   เช่น  ชุดแก้วกาแฟ ช้อนกาแฟ แก้วน้ำ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลว. 27  มิถุนายน  2559 (กองคลัง) 
 วัสดุคอมพิวเตอร์    จำนวน 150,000  บาท   
 3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
บันทึกข้อมูล,  เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์,  ตลับผงหมึกสำหรับ
เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์และอิงค์เจ็ท, แผ่นกรองแสง, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล, Key Board, เม้าส์ ฯลฯ    
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 (กองคลัง)         
 ค่าสาธารณูปโภค    รวม 356,000  บาท   
 ค่าไฟฟ้า     จำนวน 250,000  บาท   
 1. ประเภทค่าไฟฟ้า   ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใช้ประจำอาคารท่ีทำการ ฯลฯ หรือ
อาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 
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ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 (กองคลัง)        
 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   จำนวน 30,000 บาท     
 2. ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาท่ีใช้ประจำ อาคารท่ีทำการ
ฯลฯ   หรืออาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 (กองคลัง)     
 ค่าบริการโทรศัพท์    จำนวน 16,000 บาท   
 3. ประเภทค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้ 16,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กองคลัง)          
 ค่าบริการไปรษณีย์    จำนวน 30,000 บาท    
 4. ประเภทค่าไปรษณีย์  ตั้งไว้ 30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์
ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ โทรเลข ค่าอากรแสตมป์ ฯลฯ ท่ีใช้ในราชการของอบต.ด่านขุนทด   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองคลัง)   
 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม   จำนวน 30,000 บาท   
 5. ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 30,000.-  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการด้าน
โทรคมนาคม เช่น การส่ือสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าพ้ืนท่ีทำโฮมเพจ  และค่าต่อ
อายุการทำโฮมเพจรายปีท่ีใช้ในการติดต่อประสานงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน    ขุนทดและให้บริการ
ประชาชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558  
ข้อ 105 เป็นต้น (กองคลัง)           
  
 งบลงทุน      รวม 89,000 บาท    
 ค่าครุภัณฑ ์      รวม 89,000 บาท    
 ครุภัณฑ์สำนักงาน          
 3) เครื่องพิมพ์เช็ค     จำนวน 40,000 บาท   
 3) เครื่องพิมพ์เช็ค   ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เช็ค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เช็คหัวพิมพ์สามารถปรับระดับความหนา/บางได้ 
- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 580 ตัวอักษร/วินาที 
- ความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 360*360 dpi 
- ระบบต่อเช่ือม (มาตรฐาน) USB 2.0 ในตัวเคร่ือง 
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ราคาสืบทราบจากท้องตลาด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กองคลัง) 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    จำนวน 22,000 บาท   
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 22,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สำหรับงานประมวลผล  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (กองคลัง)  
 2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network  จำนวน 27,000 บาท   
 2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network ตั้งไว้ 27,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network  แบบท่ี 2 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
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- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่

น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองคลัง)  
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม 728,760  บาท   
 งบบุคลากร     รวม 261,960  บาท   
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม 261,960  บาท   
 เงินเดือนพนักงาน    จำนวน 261,960  บาท   
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  261,960.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล   จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้ 

1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   เป็นเงิน 261,960.-บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559   และหนังสือสำนักงาน กจ.กท.   และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138   
ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)  
            
 งบดำเนินงาน     รวม 466,800  บาท   
 ค่าตอบแทน        รวม 116,800   บาท   
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 112,000 บาท 
 2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ตั้งไว้ 112,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. และค่าตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ประจำ และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้สอยให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (สำนักงานปลัด)  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จำนวน 4,800  บาท   

 2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 4,800.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตำบล  ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี ก 0422.3/257  ลว. 28  มิถุนายน  2559  
 (สำนักงานปลัด)  
 ค่าใช้สอย     รวม 350,000  บาท   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
 1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  จำนวน  20,000 บาท   

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ตั้งไว้  20,000.- บาท  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าป้าย สี และรายจ่ายอ่ืนท่ีจำเป็นสำหรับโครงการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25  ธันวาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3892 ลงวันท่ี 28  มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.4/ว 1123 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 (สำนักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 258 ลำดับท่ี 1        
 2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน จำนวน
250,000  บาท   
 2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน               
ตั้งไว้  250,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดตั้ง หรือทบทวน(อปพร.)  พร้อมท้ังวัสดุในการ
ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  เคร่ืองดื่ม ค่าป้าย ค่าท่ีพัก ค่าชุดแต่งกายอปพร. และ
รายจ่ายอ่ืนท่ีจำเป็นสำหรับโครงการ (สำนักงานปลัด) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2560  (สำนักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 258 ลำดับท่ี 2        
 3. โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย  จำนวน  30,000  บาท   
 3. โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ตั้งไว้ 30,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าป้าย  ค่าท่ีพัก และรายจ่ายอ่ืนท่ี
จำเป็นสำหรับโครงการ (สำนักงานปลัด) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ.2557(สำนักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565)          
หน้า 260 ลำดับท่ี 5 
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4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000

บาท 
4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 50,000.-

 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่า
ป้าย  ค่าท่ีพัก และรายจ่ายอ่ืนท่ีจำเป็นสำหรับโครงการ (สำนักงานปลัด) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0229/ว 7367 ลงวันท่ี  4 ธันวาคม 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ท่ี มท 0808.2/ว 5329 ลง
วันท่ี  26 ธันวาคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 440 ลง
วันท่ี  13  กุมภาพันธ์  2563  (สำนักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี  1 พ.ศ.2563  หน้า 2 ลำดับท่ี 1          
  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม 120,000  บาท   
งบดำเนินงาน       รวม 120,000   บาท   
ค่าใช้สอย       รวม 50,000  บาท   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      
 1. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน   จำนวน 50,000 บาท    
 1. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ตั้งไว้ 50,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัยน้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย ไฟป่า การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 แก้ไขถึง(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2561 (สำนักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) หน้า 67 ลำดับท่ี 1           
ค่าวัสดุ        รวม 70,000  บาท   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จำนวน 40,000  บาท   
 1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น  กระจกโค้ง  กรวยจราจร  ไฟกระพริบ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลว. 27   มิถุนายน   2559   (สำนักงานปลัด)      
วัสดุเครื่องดับเพลิง      จำนวน 30,000   บาท   
2. ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ำยาเคมีเคร่ืองดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง  ถังดับเพลิง ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248  ลว.  27  มิถุนายน 2559 (สำนักงานปลัด)          
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม 3,091,980  บาท   
งบบุคลากร         รวม 2,642,400  บาท   

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม 2,642,400  บาท   
 เงินเดือนพนักงาน     จำนวน 1,617,060  บาท   
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,617,060.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุง เงินเดือน
ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 

1. นักบริหารงานการศึกษา   จำนวน   1   อัตรา  
2. นักวิชาการศึกษา           จำนวน   1   อัตรา   
3. ครู                            จำนวน   3   อัตรา  

(ตำแหน่ง ครู 3 อัตรา ตั้งรองรับเงินเดือนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น)  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 หนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว2070 ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2563  
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน 42,000 บาท   
 2. ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 42,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท อาศัยอำนาจตาม
มาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง การกำหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม  2558 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
 เงินวิทยฐานะ      จำนวน 84,000 บาท   
 3.ประเภทเงินวิทยฐานะ  ตั้งไว้  84,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ  ตำแหน่งครู คศ.2  
จำนวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท  ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558   และหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว2070   ลงวันท่ี 14  กรกฎาคม 
2563   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน 841,200  บาท   
 4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้ 841,200.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจและ
พนักงานจ้างท่ัวไป  จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 
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1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา             จำนวน    1   อัตรา 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           จำนวน    1   อัตรา 
3. ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย      จำนวน    3   อัตรา   
4. คนงานท่ัวไป                         จำนวน    1   อัตรา    

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138   ลงวันท่ี   
30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จำนวน 58,140 บาท   
  5. ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 58,140.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพลูกจ้าง 
จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่าย
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)      
      
 งบดำเนินงาน     รวม 428,580  บาท   
 ค่าตอบแทน     รวม 278,580  บาท   
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 205,580 บาท 
 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้    
205,580.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประจำและพนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท   
 2.ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)       
 ค่าเช่าบ้าน     จำนวน 48,000 บาท   
 3. ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.2562  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จำนวน 20,000 บาท   
 4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257  ลงวันท่ี 28  มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
            
 ค่าใช้สอย     รวม 110,000  บาท   
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   จำนวน 10,000  บาท   
 2. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเย็บ
หนังสือ เข้าปก ค่าเบ้ียประกัน ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทดในการเผยแพร่หรือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข่าวสารต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว
1657  ลงวันท่ี  16 กรกฎาคม  2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันท่ี 9  ธันวาคม  2559   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)      
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 10,000 บาท   
 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 10,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 3 ศูนย์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 48 ลำดับ
ท่ี 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)         
 2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด ศพด. จำนวน 30,000 บาท   
 2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด ศพด. ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จำนวน 3 ศูนย์ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 53 ลำดับท่ี 15   (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)      
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน 40,000 บาท   
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พัก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ปฏิบัติตามคำส่ัง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   จำนวน 20,000 บาท   

 1.ประเภทรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ และวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดท่ีชำรุด
เสียหาย ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองสำรองไฟ โทรทัศน์  เคร่ือง
เล่น CD ,VCD ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)         
 ค่าวัสดุ      รวม  40,000  บาท   
 วัสดุสำนักงาน     จำนวน 10,000 บาท   
 1. ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของและเคร่ืองใช้ต่างๆ และวัสดุ
การศึกษาฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลว. 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 วัสดุงานบ้านงานครัว    จำนวน 30,000 บาท   
 2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เช่น แก้วน้ำ ถ้วย จาน ชาม ช้อน ถาด น้ำยาล้าง
ห้องน้ำ  น้ำยาล้างจาน  ไม้ถูพ้ืน  ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลว. 27 มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
           
 งบลงทุน     รวม 21,000 บาท   
 ค่าครุภัณฑ ์     รวม 21,000 บาท   
 ครุภัณฑ์สำนักงาน          
 1. เครื่องปรับอากาศ    จำนวน 21,000 บาท   
 1. เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 21,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน    
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง  ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เคร่ือง รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
        
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา            รวม 3,551,100  บาท   
 งบดำเนินงาน     รวม 1,951,100  บาท   
 ค่าใช้สอย     รวม 993,000  บาท   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 1. โครงการส่งเสริมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000  บาท   
 1. โครงการส่งเสริมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม
และนันทนาการ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  ตลอดจนค่าใช้จ่าย 
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อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 51 ลำดับท่ี 9 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน
จำนวน 40,000 บาท   
 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน            
ตั้งไว้  40,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าเดินทาง 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯลฯ จำนวน 3 ศูนย์   ซ่ึงดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 50 ลำดับท่ี 5  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 3. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท 
 3. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000.- บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากรค่าป้ายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและระบุไว้ในโครงการฯลฯ จำนวน 3 ศูนย์   ซ่ึงดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)   หน้า 53 ลำดับท่ี 14 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
          
 3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน  773,000 บาท   
 3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 773,000.- บาท  
          1.ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
  ตั้งไว้ 490,000.- บาท เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ศูนย์คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ด่านขุนทด ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันท่ี 9  กรกฎาคม  2563 จำนวน 100 คน จัดสรรในอัตราม้ือ
ละ  20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ ว
4110  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2563  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

  2. ประเภทค่าการจัดการศกึษา(รายหัว) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด ตั้งไว้ 170,000.- บาท  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน
กลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ด่านขุนทด  ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันท่ี 9  กรกฎาคม  2563 จำนวน 100 คน 
 จัดสรรในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อคน   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/  
ว 4110  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2563    ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 52  ลำดับ
ท่ี 12 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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 3.ประเภทค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ขุนทด ตั้งไว้ 113,000.- บาท  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ด่านขุนทด (เด็กอายุ 3-5 ปี)  ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันท่ี  9  กรกฎาคม  2563 จำนวน 100 คน จัดสรร
ในอัตราคนละ 1,130 บาทต่อคน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ ว
4110  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2563  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 52 ลำดับ
ท่ี 12 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
* (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ท้ัง 3 รายการ ตั้งรองรับเงินสนับสนุนอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)* 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    จำนวน 60,000 บาท   
 1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม  ตั้งไว้  60,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ซ่อมแซมห้องเรียน ห้องน้ำอ่างล้าง
หน้า หลังคาฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536  ลงวันท่ี 19  มีนาคม  2561 
โดยถือปฏิบัติตามมาตา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)   หน้า 73 ลำดับท่ี 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
          
 ค่าวัสดุ     รวม 958,100  บาท    
 ค่าอาหารเสริม (นม)   จำนวน 958,100  บาท    
 1.ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 958,100.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ด่านขุนทด 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ด่านขุนทด และโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข  โรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์   
(รัฐประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอยตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก 
ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2562 ในอัตราคนละ 7.37.-บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัฐจัดสรรให้ จำนวน 260 วัน 
 จำนวน 100 คน  และสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) รัฐจัดสรรให้
จำนวน 260 วัน  จำนวน 400 คน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)   โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ ว4110  ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563   (กองการศึกษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม)  
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งบเงินอุดหนุน    รวม  1,600,000   บาท   
 เงินอุดหนุน   รวม  1,600,000   บาท   
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ          

(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  จำนวน 
1,600,000  บาท  
 (1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตั้งไว้ 
1,600,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขโรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์ (รัฐประชา
สรรค์)  และโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย  ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  
2562   จำนวน 400 คน   ในอัตราคนละ  20 บาท  จำนวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ ว4110  ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2563  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)  * (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ท้ัง 3 รายการ ตั้งรองรับเงินสนับสนุน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)* 

 
 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม 2,798,140  บาท   
งบบุคลากร       รวม 1,042,140  บาท   
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม 1,042,140  บาท   
 เงินเดือนพนักงาน     จำนวน    805,020  บาท   
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้รวม  805,020.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  2  อัตรา  ดังนี้ 

1) นักบริหารงานสาธารณสุข   
2) นักวิชาการส่ิงแวดล้อม    

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
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 เงินประจำตำแหน่ง    จำนวน 42,000 บาท   
 2. ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ตั้งไว้ 42,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จำนวน 12  เดือน ๆ ละ 3,500.-
บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน 195,120 บาท   
 3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 195,120.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
           
 งบดำเนินงาน        รวม 1,456,000  บาท   
 ค่าตอบแทน        รวม 273,000     บาท    
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 228,000 บาท  
 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้  
228,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจำปี) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) และเพ่ือสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่นท่ี
ผ่านการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึงระยะยาวและเป็นบุคคลในพ้ืนท่ี เดือนละ 6,000
บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 144,000.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0819.2/ว 3811 ลง
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี มท 0819.2/ว
3811  ลงวันท่ี 25  มิถุนายน 2562         
   
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จำนวน 10,000 บาท   
 2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 10,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จำนวน 35,000 บาท   
 3.ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว
257  ลงวันท่ี  28  มิถุนายน 2559  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)      
      
 ค่าใช้สอย     รวม 1,178,000  บาท   
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   จำนวน 630,000  บาท   
 1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว้รวม 630,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดัง
รายการต่อไปนี้ 

1.1.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 24,400.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำส่ิง
ต่างๆ ท่ีจำเป็น เช่น ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ   ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน  ค่าจ้างเหมา
สูบส่ิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารส่ือส่ิงพิมพ์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดในการเผยแพร่หรือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับข่าวสารฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
    1.2.ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
ฯ   ตั้งไว้  15,600.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยฯโดยการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว ปีละ 2 คร้ัง ตัวละ 3 บาท ต่อคร้ัง (ปีละ 6บาท)  
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว1745  ลง
วันท่ี 31  สิงหาคม  2560 
   1.3.ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานท่ัวไปจัดทำฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปฏิบัติงานในกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม  พ.ศ.
2563 

1.4.ค่าจ้างเก็บขนขยะ และค่าจ้างฝังกลบบ่อขยะ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเก็บขน
ขยะ ค่าจ้างฝังกลบบ่อขยะภายในพ้ืนท่ีตำบลด่านขุนทด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
            
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 1.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000  บาท  
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โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ฯลฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 100,000.-  บาท   เพ่ือใช่จ่ายในการจัดโครงการ                                                                                                                             

โดยจ่ายเป็นค่าจัดอบรม  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  ค่าจ้างเหมาและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  ท่ีใช้ในการดำเนินโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ ว 0120         
ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด มท 0810.5/ 1755  
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด มท 0810.5/ 1042  
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2120  ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1375 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1433 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563   หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2787 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 76 ลำดับท่ี 5 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)     
 2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา 
วรขัติยราชนารี จำนวน 100,000  บาท   

 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค
วัฒนา วรขัติยราชนารี  ตั้งไว้ 100,000.- บาท    เพ่ือใช่จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดอบรม  
ค่าวิทยากร  ค่าวัคซีน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  ค่าจ้างเหมาและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการ
ดำเนินโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ ว 1745 ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1092   ลงวันท่ี 10  
เมษายน 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว 1795   ลงวันท่ี 7  
พฤษภาคม 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28  มิถุนายน 2562   
ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า78  ข้อ 9  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  
 4. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ำเสีย เพ่ือควบคุมและ
กำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 48,000  บาท 
  โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ำเสีย  เพ่ือควบคุมและกำจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพ่ือใช้
จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีจำเป็นในโครงการ  ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2560 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 
 ตุลาคม 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ ว0263 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7มีนาคม 2561   ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 264 ลำดับท่ี 7   (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)    
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5. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   จำนวน 150,000   บาท   
 5. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ      
ท่ีจำเป็นในโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)     
หน้า 76 ข้อ 6 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)        
 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน 20,000   บาท  
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้ 20,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พัก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)       
 7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน10,000 บาท 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพ่ือ
ใช่จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าท่ี
พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีจำเป็นในโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0624/ ว7552   
ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0211.5/ ว 0503 ลงวันท่ี 24 มกราคม 
 2563    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0433 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2563   หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ ว 0924 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม)   ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2563  หน้า 3  ลำดับท่ี 1    
 8. โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงใน ระยะยาว จำนวน
60,000 บาท    
 โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว ตั้งไว้   
60,000.- บาท  เพ่ือใช่จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  
 ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีจำเป็นในโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0819.2/
ว6290 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0819.2/ว0803 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2563  หน้า 4  ลำดับท่ี 2 

9. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ จำนวน 50,000บาท     
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ตั้งไว้ 50,000.- บาท  

เพ่ือใช่จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าท่ี
พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีจำเป็นในโครงการ  ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย    
พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ ว0263 ลง
วันท่ี 16 มกราคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ ว 627  
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ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 262 ข้อ1(กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม)               
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   จำนวน 10,000 บาท   
 1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้  10,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เป็นต้นเป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวันท่ี  16 กรกฎาคม  2556 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)          
  
 ค่าวัสดุ      รวม 5,000 บาท   
 วัสดุงานบ้านงานครัว    จำนวน 5,000 บาท   
 1.ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ 
เช่น แก้วน้ำ แปรงขัดห้องน้ำ ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  
          
 งบเงินอุดหนุน     รวม    300,000  บาท   
 เงินอุดหนุน     รวม    300,000  บาท   
 เงินอุดหนุนเอกชน          
 1. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข  จำนวน
300,000  บาท   
 1.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  ตั้งไว้ 
300,000.- บาท  เพ่ือขับเคล่ือนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือจัดสรร ชุมชน/หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนท่ี เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจแต่ละ
โครงการ   โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560    
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565 )  หน้า 80 ข้อ 14  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



วันท่ีพิมพ์ : 14/8/2563  14:55:55                                                                                               หน้า : 29/53    

 
 งานโรงพยาบาล    รวม 100,000  บาท   
 งบดำเนินงาน    รวม 100,000  บาท   
 ค่าวัสดุ     รวม 100,000  บาท   
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน 100,000  บาท   
 1. ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้ 100,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ สารเคมีกำจัดเช้ือโรค อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นสำหรับบริการ
ประชาชน  หูฟังแพทย์  เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองช่ังน้ำหนัก เคร่ืองวัดระดับน้ำตาล ทรายอะเบท น้ำยากำจัดตัวแก่
ยุงลาย  วัดซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)                   
        

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม 1,139,270  บาท   
งบบุคลากร      รวม 868,620     บาท   
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม 868,620     บาท   
เงินเดือนพนักงาน     จำนวน 706,620     บาท   
 1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้รวม  706,620.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  2   อัตรา  ดังนี้ 

1) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม    
2) นักพัฒนาชุมชน     

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559   และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138              
ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)    
 เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน 42,000   บาท   
 2.ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ตั้งไว้   42,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  จำนวน  12 เดือนๆ ละ  3,500.-บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
จ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30  ธันวาคม 2558  
เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม)                   
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน 108,000  บาท   
 3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้ 108,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
จ้าง  จำนวน  1   อัตรา  ดังนี้    
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1) คนงานท่ัวไป   เป็นเงิน      108,000.-บาท 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)   
 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง  จำนวน 12,000  บาท   
 4. ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  12,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินให้แก่พนักงาน
จ้าง  จำนวน  1   อัตรา  ดังนี้    

1) คนงานท่ัวไป  เป็นเงิน      12,000.-บาท    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)   
           
 งบดำเนินงาน    รวม 248,650   บาท   
 ค่าตอบแทน    รวม 148,650   บาท   
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 68,650 บาท 
 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  
68,650.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี)  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองสวัสดิการสังคม)        
    
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จำนวน 10,000  บาท   
 2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 10,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559         
(กองสวัสดิการสังคม)            
 ค่าเช่าบ้าน       จำนวน 60,000 บาท   
 3. ประเภทค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้  60,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล   เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562               
(กองสวัสดิการสังคม)  
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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน 10,000   บาท   
 4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลท่ีมีสิทธิเบิกได้ตาม  เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257   
ลงวันท่ี  28  มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)        
    
 ค่าใช้สอย      รวม  100,000   บาท   
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    จำนวน 30,000  บาท   
 1.ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   ตั้งไว้รวม 30,000.-บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำส่ิงต่างๆ ท่ีจำเป็น ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการเผยแพร่หรือรณรงค์ให้ 
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง   
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1657   ลงวันท่ี  16 
กรกฎาคม  2556   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120  ลงวันท่ี 9  ธันวาคม  2559 
(กองสวัสดิการสังคม)               

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน 60,000 บาท   
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  60,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรมและสัมมนา  
ค่าลงทะเบียน  เบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย    ของ
พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองสวัสดิการสังคม)       
        
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    จำนวน 10,000 บาท   
 1.ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ วัสดุ ครุภัณฑ์   ท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดท่ีชำรุด
เสียหาย ได้แก่  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว
1657  ลงวันท่ี  16 กรกฎาคม  2556   (กองสวัสดิการสังคม)         
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  งบลงทุน    รวม 22,000  บาท   
  ค่าครุภัณฑ ์    รวม 22,000   บาท   
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จำนวน 22,000   บาท   
  1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 22,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  (กองสวัสดิการสังคม)    
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 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   รวม 260,000  บาท   
 งบดำเนินงาน      รวม 260,000  บาท   
 ค่าใช้สอย      รวม 260,000  บาท   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 1. โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว   จำนวน 150,000  บาท   
 1. โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว  ตั้งไว้  150,000.-บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ   
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจัดเตรียมสถานท่ี  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ท่ีจำเป็นในโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสวัสดิการสังคม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้า 69 ลำดับท่ี 4             
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ   จำนวน 30,000 บาท    
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  
 โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้พิการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ.2557  
 (กองสวัสดิการสังคม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 68 ลำดับท่ี 2    
 3.  โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านขุนทด  จำนวน 30,000 บาท   
 3.โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านขุนทด   ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการและศึกษาดูงาน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจัดเตรียม
สถานท่ี  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีจำเป็นในโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.5/
ว 4676  ลงวันท่ี  21  สิงหาคม  2560 (กองสวัสดิการสังคม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้า 58 ลำดับท่ี 1          
 4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน  50,000  บาท 
 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  โดยจ่ายเป็นค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค  และหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความ
จำเป็น  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีจำเป็นในโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (กอง
สวัสดิการสังคม)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หน้า  2 ลำดับท่ี  1 
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 แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รวม 2,047,770  บาท   
 งบบุคลากร      รวม 1,450,980  บาท   
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม 1,450,980  บาท   
 เงินเดือนพนักงาน     จำนวน 964,140     บาท   
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้รวม 964,140.-บาท     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  3  อัตรา ดังนี้ 

1) นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)         
2) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                          
3) เจ้าพนักงานธุรการ   ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 
 เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน 42,000 บาท   
 2. ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งไว้  42,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน  12  เดือน ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และ
หนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กองช่าง)   
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน 430,440  บาท   
 2. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 430,440.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  จำนวน  3  อัตรา ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา              
2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า           
3) คนงานท่ัวไป             
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 
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 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง    จำนวน 14,400  บาท   
 4. ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  14,400.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  จำนวน  2  อัตรา   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด 
ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559   และหนังสือ
สำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)     
         
 งบดำเนินงาน      รวม  596,790  บาท   
 ค่าตอบแทน      รวม  336,790  บาท   
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 317,190บาท 
 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 317,190.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้าง
บุคคล ผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ์ 
2560  ตามหนังสือส่ังการกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว156 ลงวันท่ี 19  กันยายน 2560  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองช่าง)  
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน 10,000 บาท   
 2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 10,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองช่าง)   
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน 9,600  บาท   
 3.ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  9,600.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว
257  ลงวันท่ี  28  มิถุนายน 2559  (กองช่าง)        
    
 ค่าใช้สอย      รวม  60,000 บาท   
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    จำนวน 20,000  บาท   
 1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   ตั้งไว้ 20,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำส่ิงต่าง ๆ ท่ีจำเป็น ค่าจ้างถ่ายพิมพ์เขียว  ค่า
เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม ฯลฯ   เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัด 
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จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1657   
ลงวันท่ี  16 กรกฎาคม  2556   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120  ลงวันท่ี   9  
ธันวาคม  2559 (กองช่าง)            
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน 40,000  บาท   
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  40,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่ีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองช่าง)     
 ค่าวัสดุ      รวม  200,000  บาท    
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จำนวน 100,000  บาท   
 1.ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือฟิวส์ หลอดไฟ ฯลฯ เพ่ือใช้สำหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลด่านขุนทดและในสำนักงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลว. 27  มิถุนายน  2559 และตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   (กองช่าง)    
 วัสดุก่อสร้าง     จำนวน 100,000  บาท   
 2.ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง ค้อน คีมทราย ปูน เทปวัด
ระยะ ยางมะตอย  ฯลฯ เพ่ือใช้ในปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลว. 27  มิถุนายน  2559 และตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   (กองช่าง)        
  

งานสวนสาธารณะ    รวม  60,000  บาท   
 งบดำเนินงาน     รวม  30,000  บาท   
 ค่าใช้สอย     รวม  30,000  บาท   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น จำนวน 30,000 บาท   
 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น  ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าวัสดุในการสร้างสนามเด็กเล่น  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง   เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 3679 ลงวันท่ี  13  พฤศจิกายน  2561 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 57 ข้อ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
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งบลงทุน     รวม  30,000 บาท   

 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง    รวม  30,000 บาท   
 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ         
 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
จำนวน 30,000 บาท   
 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตั้งไว้ 30,000.- 
บาท   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  สนาม
หญ้าเด็กเล่น ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ ทำทางลาด ทางเดินฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 55 ลำดับท่ี 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม  220,000  บาท    
 งบดำเนินงาน      รวม  220,000 บาท    
 ค่าใช้สอย      รวม  220,000 บาท    
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
 1. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท 
 1. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้  10,000.บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชน สนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น  เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจำเป็นสำหรับโครงการ  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว856  ลงวันท่ี 12  มีนาคม  2553 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว179  ลงวันท่ี  15  มกราคม  2562   และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว1921  ลงวันท่ี 16  พฤษภาคม  2562 (สำนักงานปลัด) ดังปรากฏในดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 254 ข้อ 1       
 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จำนวน 30,000 บาท   
 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้งไว้ 30,000.- บาท   เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ท้ังในส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรืออุดหนุนให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดำเนินการในลักษณะบูรณาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา การจัดอบรมจัดกิจกรรมรณรงค์ การบำบัดรักษาฟ้ืนฟู โดยคำนึงถึงสถานการณ์คลัง  เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0816.5/ว /2726  ลงวันท่ี 4  ธันวาคม  2560   หนังสือกรม 
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ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/ว 1463  ลงวันท่ี 18  พฤษภาคม  2561 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0810.6/ว 3334  ลงวันท่ี 18  ตุลาคม  2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0810.6/ว 3188  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2562    และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ท่ี มท 0816.3/ว 1331  ลงวันท่ี 1  พฤษภาคม  2563 (สำนักงานปลัด)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 71 ข้อ 3         
 3.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  จำนวน 50,000 บาท   
 3.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 50,000.-บาท   โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซ่ึง
เป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยการสนับสนุนโครงการ
ปกป้องสถาบันของชาติและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0310.4/ว2128 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 (สำนักงานปลัด)     ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 255 ลำดับท่ี 4       
 4. โครงการฝึกอบรมอาชีพ   จำนวน 30,000 บาท   
 4. โครงการฝึกอบรมอาชีพ  ตั้งไว้  30,000.-บาท   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร  เคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจัดเตรียมสถานท่ี  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็น
ในโครงการ   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(กองสวัสดิการสังคม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 71 ลำดับท่ี 2     
 5. โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ม่ันคง ม่ังคั่ง  ย่ังยืน จำนวน  100,000 บาท 
 5. โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ม่ันคง ม่ังคั่ง  ย่ังยืน  ตั้งไว้ 100,000.-บาท   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและศึกษาดูงาน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าจัดเตรียมสถานท่ี  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีจำเป็นในโครงการ ฯลฯ  ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ.2557 (กองสวัสดิการสังคม)     
ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 72 ลำดับท่ี 5      
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ    รวม  396,300  บาท   
 งบดำเนินงาน     รวม  200,000 บาท   
 ค่าใช้สอย     รวม  200,000 บาท   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์  จำนวน  30,000  บาท   
  1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์  ตั้งไว้  30,000.- บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน  
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานท่ี ค่าเคร่ืองดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 54 ลำดับท่ี 1  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)         
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จำนวน 150,000 บาท   
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตั้งไว้ 150,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 153 ลำดับท่ี 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    จำนวน 20,000 บาท   
 1.ค่าซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ตั้งไว้ 20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน  ท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดท่ี
ชำรุดเสียหายอันจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและไม่ถูกสุขอนามัยต่างๆตามมาตรฐานความปลอดภัย  ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )หน้า 153 ข้อ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
       

งบลงทุน    รวม  196,300  บาท   
 ค่าครุภัณฑ ์    รวม  196,300 บาท   
 ครุภัณฑ์กีฬา           
 1.โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน จำนวน 196,300  บาท   
 1.โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน  ตั้งไว้ 196,300.บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง
ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งสำหรับประชาชนบ้านหนองโสน หมู่ท่ี 11 เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาสืบทราบจากท้องตลาด ประกอบด้วย 

1.เคร่ืองบริหารขาแบบถ่างขา จำนวน 2 ตัวๆละ 32,300 บาท รวมเป็นเงิน 64,600.- บาท  
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คุณลักษณะ 
  -  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  50 cm.  ยาวไม่น้อยกว่า 177 cm.  สูงไม่น้อยกว่า 138 cm. 
  -  ด้ามจับเป็นเหล็กทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 mm.  หนาไม่น้อยกว่า 2.3 mm. 

 -  เสาเป็นเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 mm. หนาไม่น้อยกว่า 2.3 mm. 
 -  เสาเหว่ียงเป็นเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 mm. หนาไม่น้อยกว่า 2.3 mm. 
 -  ท่ีวางเท้าเป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 19x44x7 cm. 
-  พลาสติกท่ีใช้ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่

100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556 
2. เครื่องวิ่งออกกำลังกายขา  จำนวน 1 ตัว  รวมเป็นเงิน 28,500.- บาท  
คุณลักษณะ 
  - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 48 cm. ยาวไม่น้อยกว่า  125 cm. สูงไม่น้อยกว่า 175 cm. 

   -  ด้ามจับเป็นเหล็กกลม ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 mm. หนาไม่น้อยกว่า 2.3  mm. 
  -  เสาเป็นเหล็กกล่อง ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40x90x2.3  mm.  
  -  ท่ีวางเท้า เป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 19x44x7 cm. 
  - ตัวฐานเป็นเหล็กแผ่น  ความหนาไม่น้อยว่า 4 mm. 
  - วงล้อเป็นเหล็กแผ่น  ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 mm.  หนาไม่น้อยกว่า  0.9 mm. 
 - พลาสติกท่ีใช้ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE)   ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ด

ใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม   มอก.816-2556 
3. จักรยานป่ันเอน ซ้าย-ขวา   จำนวน 1 ตัว   รวมเป็นเงิน 29,500.- บาท 
คุณลักษณะ 
 -  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  120 cm.  สูงไม่น้อยกว่า 145 cm. 

  -  ด้ามจับเป็นเหล็กกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 mm.  หนาไม่น้อยกว่า 2.3 mm. 
-  วงล้อเป็นเหล็กแผ่น   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 53 mm. หนาไม่น้อยกว่า 18 mm. 
-  เหล็กยึดฐานเป็นเหล็กกล่อง   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40x90 mm.  หนาไม่น้อย

กว่า 2.3 mm.            
 -  เบาะนั่งเป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. 

 -  บันไดจักรยานเป็นเหล็กหล่อ  ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 80x80 mm. 
 -  พลาสติกท่ีใช้ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ด

ใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก. 816-2556 
 4. เครื่องบริหารหัวไหล่-หน้าอกคู่ แบบดึงและแบบดัน จำนวน 1 ตัว   รวมเป็นเงิน 42,500.-บาท 

คุณลักษณะ 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  190 cm.  สูงไม่น้อยกว่า  210  cm. 
- ด้ามจับเป็นเหล็กกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 mm. หนาไม่น้อยกว่า 2.3 mm. 
- เสาเป็นเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 mm. หนาไม่น้อยกว่า  2.3 mm. 
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- เบาะนั่ง เป็นพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  33x33x3 cm. 
- เบาะพิงเป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า 37x37x3 cm. 
- พลาสติกท่ีใช้ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ด

ใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม   มอก.816-2556 
5. เครื่องบริหารขาแบบดันข้ึน จำนวน 1 ตัว  รวมเป็นเงิน  31,200.-บาท 

คุณลักษณะ 
 - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  80  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  160 cm. สูงไม่น้อยกว่า 123 cm. 
 - ด้ามจับเป็นเหล็กกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 mm.  หนาไม่น้อยกว่า 2.3 mm.  
- เหล็กตัวฐานเป็นเหล็กกล่อง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40x90  mm. หนาไม่น้อย

กว่า 0.6 mm. 
- เบาะนั่งเป็นพลาสติก   ขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x5 cm. 
- เบาะพิงเป็นพลาสติก  ขนาดไม่น้อยกว่า  40x45x2 cm. 
- พลาสติกท่ีใช้ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ด

ใหม่ 100% ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2556 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)  หน้า 289 ข้อ 26 
 
            
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม 180,000  บาท   
 งบดำเนินงาน      รวม 180,000  บาท   
 ค่าใช้สอย      รวม 180,000  บาท   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลด่านขุนทด จำนวน 
30,000 บาท   
 (1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลด่านขุนทด ตั้ง
ไว้ 30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานท่ี  ค่าทำอาหาร   
ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุ  ค่าวิทยากร  ค่าเคร่ืองเสียง  ค่าใช้จ่ายท่ีระบุไว้ในโครงการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )หน้า 235 ข้อ 6 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
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 2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 150,000  บาท   
 (2) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม
ต่าง ๆ  ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน้า 233 ข้อ 2 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)          
  
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    รวม  5,886,000  บาท   
 งบดำเนินงาน      รวม  310,000 บาท   
 ค่าใช้สอย      รวม  310,000 บาท   
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ         
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ    จำนวน 30,000 บาท   
 1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   ตั้งไว้ 30,000.-  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเขียนแบบและงานแก้ไขแบบงานก่อสร้างต่าง ฯลฯ   เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หนังสือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1657  ลงวันท่ี  16 กรกฎาคม  2556 (กองช่าง)     
       
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    จำนวน 280,000  บาท   
 2.ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 280,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์ต่างๆท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดท่ีเกิดความชำรุดเสียหาย ได้แก่ ถนน ระบบ
ระบายน้ำ หอกระจายข่าว อาคารสำนักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว
1536  ลงวันท่ี  19  มีนาคม  2561 และเป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   (กองช่าง)        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันท่ีพิมพ์ : 14/8/2563  14:55:55                                                                                     หน้า : 43/53  

  
งบลงทุน      รวม  5,576,000  บาท   

 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     รวม  5,576,000  บาท   
 อาคารต่าง ๆ           
 1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
จำนวน 200,000 บาท   
          1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ตั้งไว้  
200,000  บาท  รายละเอียดตามแบบ อบต. ด่านขุนทด  เพ่ือเป็นอาคารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ใช้เป็นโรงอาหาร ท่ีพักคอยผู้ปกครอง สนามเด็กเล่นในร่ม   ลาน
คอนกรีต ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 14 ลำดับท่ี 5 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)            
 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ         
 1.โครงการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน  บ้านโพธิ์ทองพัฒนา  จำนวน 182,000  บาท   
 1.โครงการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน  บ้านโพธิ์ทองพัฒนา  หมู่ที่ 14  ตั้งไว้  182,000.-บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงศาลากลางบ้าน ขนาด 8x16 เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด   พร้อมป้ายโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1  พ.ศ. 2563 หน้า 12 ข้อ 9   
 1.เงินชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  จำนวน 20,000 บาท   
 1.เงินชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยสัญญา
จ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  เพ่ืองานก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการเก่ียวกับการบริการสาธารณะ   เป็นไปตามหนังสือ
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (0405.2/ว110  ลงวันท่ี  5  มีนาคม  2561     และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ท่ี มท 0808.2/ว 2147  ลงวันท่ี  11 กรกฎาคม  2561 (กองช่าง)      
      
 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค         
 1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นหลังรร.มัธยม บ้านหาญ หมู่ที่ 1 เช่ือมบ้านถนนหักน้อย  จำนวน
248,000บาท   
 1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นหลังรร.มัธยม บ้านหาญ หมู่ที่ 1 เช่ือมบ้านถนนหักน้อย ตั้งไว้ 
 248,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 99 เมตร   หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (กองช่าง) ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2563 หน้า 6 ข้อ 8  
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1.เงินชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  จำนวน 100,000  บาท   
 1.เงินชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ตั้งไว้ 100,000.-บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชย
สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  เพ่ืองานก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค งานก่อสร้างต่างๆ  การระบายน้ำ  ระบบ
การขนส่งและการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องซ่ึงดำเนินการในระดับพ้ืนดิน เป็นไปตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค (0405.2/ว
110  ลงวันท่ี  5  มีนาคม  2561   และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 2147   
ลงวันท่ี  11 กรกฎาคม  2561 (กองช่าง)         
 10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาควร  ถึงบ้านจั่น บ้านเมืองหาญ หมู่ที่ 9  จำนวน 
201,000  บาท   
 10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาควร  ถึงบ้านจั่น บ้านเมืองหาญ หมู่ที่ 9 ตั้งไว้  201,000.-
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
บดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 202.58 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1  พ.ศ. 2563 หน้า 11 ข้อ 377 
 11.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านใหม่ไชยณรงค์เช่ือมบ้านดงกระสัง บ้านใหม่ไชยณรงค์  หมู่ที่ 10  
จำนวน 200,000  บาท   
 11.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านใหม่ไชยณรงค์เช่ือมบ้านดงกระสัง บ้านใหม่ไชยณรงค์  หมู่ที่ 10 ตั้ง
ไว้  200,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2  พ.ศ. 2563 หน้า 20 ข้อ 390   
 12.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้าศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 จำนวน 301,000บาท
 12.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้าศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12  ตั้งไว้ 301,000.-
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563  หน้า 10 ข้อ 7      
 13.โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากนานายจรูญ ไวขุนทด ถึงนานายสมพร หาดขุนทด  บ้านใหม่ไทย
เจริญ  หมู่ที่ 13   จำนวน  197,000  บาท   
 13.โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากนานายจรูญ ไวขุนทด ถึงนานายสมพร หาดขุนทด  บ้านใหม่ไทย
เจริญ  หมู่ที่ 13  ตั้งไว้  197,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบ
กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 181 ข้อ 419  
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 14.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพญาละครบ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน 302,000 บาท
 14.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพญาละครบ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 ตั้งไว้ 302,000.-บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. วางท่อคสล.ขนาด dia 0.30 ม.จำนวน 2 ท่อน ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด 
พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 188 ข้อ 447    
 15.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลำเชียงไกร บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 จำนวน  201,000
บาท   
 15.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลำเชียงไกร  บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 ตั้งไว้  201,000.-
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 202.28 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข  คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563  หน้า 13 ข้อ 10    
 16.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองประดู่ถึงหมู่ 10  บ้านจั่นสันติสุข  หมู่ที่ 16  จำนวน
300,000 บาท   
 16.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองประดู่ถึงหมู่ 10  บ้านจั่นสันติสุข  หมู่ที่ 16  ตั้งไว้ 
300,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 390 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 301.28 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด  พร้อมป้าย
โครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
(กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2563  หน้า 13 ข้อ 216
 17.โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบบึงหนองปล้อง บ้านจั่นสันติสุข  หมู่ที่ 16  จำนวน 224,000 บาท 
 17.โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบบึงหนองปล้อง บ้านจั่นสันติสุข หมู่ที่ 16  ตั้งไว้ 224,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 450 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2563  หน้า 14 ข้อ 464    
 18.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงน้ำแข็งถึงส่ีแยก  บ้านสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 17  
จำนวน 190,000บาท   
 18.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงน้ำแข็งถึงส่ีแยก  บ้านสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 17   ตั้งไว้  
190,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563  หน้า 11 ข้อ 8    
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2.โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านลำเชียงไกร  หมู่ที่ 2 จำนวน 300,000  บาท   
 2.โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านลำเชียงไกร  หมู่ที่ 2 ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ถนนคสล.โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 5.5 เมตร ยาวรวม 172 เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีแอส-
ฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 946  ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักขนาด 0.85x1.08 เมตร 
จำนวน 5 ฝา และขนาด 0.75x0.90 เมตร จำนวน 5 ฝา รายละเอียดตามแบบกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (กองช่าง)  
ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 86 ข้อ 24 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–
2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ข้อ 1        
 3.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหัวนา-หนองไร่ บ้านจั่น  หมู่ที่ 3 จำนวน 399,000  บาท 
 3.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหัวนา-หนองไร่ บ้านจั่น  หมู่ที่ 3  ตั้งไว้  399,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 645 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม
ไม่น้อยกว่า 401.51 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561–2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563 หน้า 5 ข้อ 2       
 4.โครงการเทคอนกรีตทับเส้นทางเดิมภายในหมู่บ้าน  บ้านจั่น  หมู่ที่ 3  จำนวน  123,000  บาท 
 4.โครงการเทคอนกรีตทับเส้นทางเดิมภายในหมู่บ้าน  บ้านจั่น  หมู่ที่ 3  ตั้งไว้  123,000.-บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเทถนนคอนกรีต  กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65 เมตร พร้อมส่วนขยายโค้ง 7.5 ตร.ม. หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 267.5 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (กองช่าง)  
ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563 หน้า 6 ข้อ 3   
 5.โครงการก่อสร้างถนนคล. ซอยคอกวัวอาจารย์ไตรทศ บ้านโคกรักษ์  หมู่ที่ 4 จำนวน 395,000 บาท
 5.โครงการก่อสร้างถนนคล. ซอยคอกวัวอาจารย์ไตรทศ บ้านโคกรักษ์  หมู่ที่ 4 ตั้งไว้  395,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563 หน้า 7 ข้อ 4      
 6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบสระน้ำ  บ้านใหม่เจริญสุข  หมูที่ 5  จำนวน  398,000 บาท 
 6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบสระน้ำ  บ้านใหม่เจริญสุข  หมูที่ 5 ตั้งไว้  398,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 155 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  775  
ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–
2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2  พ.ศ. 2563 หน้า 8 ข้อ 83 
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 7.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกต่อจากเส้นเดิม บ้านใหม่เจริญสุข  หมูที่ 5 จำนวน 
 400,000 บาท   
 7.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกต่อจากเส้นเดิม บ้านใหม่เจริญสุข  หมูที่ 5 ตั้งไว้  400,000.-
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 322 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีแอส
ฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,610 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) 
ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2  พ.ศ. 2563 หน้า 5 ข้อ 82   
 8.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายแป้น บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7 จำนวน 340,000 บาท 
 8.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายแป้น บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 340,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 135 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
675 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1  พ.ศ. 2563 หน้า 8 ข้อ 5       
 9.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนบ้านน้อย บ้านด่านขุนทด หมู่ที่ 8 จำนวน 197,000 บาท 
 9.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนบ้านน้อย บ้านด่านขุนทด หมู่ที่ 8  ตั้งไว้  197,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1  พ.ศ. 2563 หน้า 9 ข้อ 6       
     
 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       
 1.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 40,000  บาท   
 1.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  40,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นในการปรับปรุง
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ห้องเรียน ห้องน้ำ อ่างล้างหน้า หลังคา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)   หน้า 55 ลำดับท่ี 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
 2.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จำนวน  108,000  บาท 
 2.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ตั้งไว้  108,000.-บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  รายละเอียดตามแบบกำหนด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)  พ.ศ. 2563  หน้า 256 ข้อ 2  
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 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 
 1.ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก  เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ส่ิงก่อสร้างจำนวน  10,000  บาท   
 1.ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก  เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง  ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเขียนแบบและงานแก้ไขแบบท่ีใช้สำหรับอาคารฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  และ
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 (กองช่าง) 
       
     

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร    รวม 496,300  บาท   
 งบบุคลากร     รวม 317,400  บาท   
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    รวม 317,400  บาท   
 เงินเดือนพนักงาน    จำนวน 145,080  บาท   
 1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 145,080.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล   จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้ 

1) เจ้าพนักงานการเกษตร  ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เป็นเงิน    145,080.-บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)  
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน   จำนวน 15,000 บาท   
 2. ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 15,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานส่วน
ตำบล  จำนวน 1 อัตรา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
รายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. 
ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)       
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จำนวน 141,720 บาท   
 3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 141,720.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 
 จำนวน   1  อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)  
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เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง    จำนวน 15,600 บาท   

  4. ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  15,600.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพลูกจ้าง  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลง
วันท่ี  30  ธันวาคม  2558  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด) 
    
 งบดำเนินงาน    รวม  178,900  บาท   
 ค่าตอบแทน    รวม  28,900 บาท   
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 24,100  บาท 
 1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้   
 24,100.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประจำ และพนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด)       
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          จำนวน 4,800 บาท   
 2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ 4,800.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตำบล  ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี ก 0422.3/ว257  ลว. 28  มิถุนายน  2559  
(สำนักงานปลัด)            
 ค่าใช้สอย    รวม 130,000  บาท   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 (1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน  30,000  บาท   
 (1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ  (สำนักงาน
ปลัด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.6/ว 1470  ลว. 24  กรกฎาคม  2560 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 1425  ลว. 4  เมษายน  2562  ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 271 ข้อ 6       
 (2) โครงการอบรมการใช้ปุ๋ยพืชสด  จำนวน 50,000 บาท   
 (2) โครงการอบรมการใช้ปุ๋ยพืชสด  ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ  (สำนักงาน
ปลัด) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
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ภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 60 ข้อ 5    
  (3) โครงการลดปริมาณการใช้สารเคมี จำนวน 50,000 บาท   
  (3) โครงการลดปริมาณการใช้สารเคมี  ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นใน
โครงการ  (สำนักงานปลัด) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 61 ข้อ 6   
         
  ค่าวัสดุ     รวม 20,000  บาท    
           วัสดุการเกษตร    จำนวน 20,000  บาท   
  1. ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้ 20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเพาะชำ พันธ์ุพืช ปุ๋ย 
 จอบ เสียม สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248  ลว. 27 มิถุนายน 2559 (สำนักงานปลัด)     
   
      
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้   รวม 449,000  บาท   
 งบดำเนินงาน     รวม 50,000   บาท   
 ค่าใช้สอย     รวม 50,000   บาท   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 50,000 บาท 
 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ตั้งไว้  50,000.- บาท  เพ่ือใช้จ่ายในการจัดโครงการ โดยจ่าย
เป็นค่าจัดซ้ือพันธ์ุกล้าไม้  ค่าจัดซ้ือต้นไม้   ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดเตรียมสถานท่ี  ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สำนักงานปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 268 ลำดับท่ี 2  
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 งบลงทุน     รวม 399,000  บาท   
 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง    รวม 399,000  บาท   
 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค         
 1.โครงการขุดลอกสระน้ำหนองสะแก บ้านถนนหักน้อย  หมู่ที่ 6 จำนวน 399,000 บาท   
 1.โครงการขุดลอกสระน้ำหนองสะแก บ้านถนนหักน้อย  หมู่ที่ 6  ตั้งไว้  399,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าขุดลอกสระน้ำ  ขนาดพ้ืนท่ี 8,827 ตร.ม. ลึกเดิมเฉล่ีย 2 เมตร ขุดลอกลึกลงอีก 2 เมตร ปริมาตรดินขุดลอกไม่
น้อยกว่า 11,685.16 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบกำหนดพร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองช่าง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561–2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2  พ.ศ. 2563 หน้า 3 ข้อ 28      
    
 

 
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง     รวม 18,689,800  บาท   
 งบกลาง     รวม 18,689,800  บาท   
 งบกลาง     รวม 18,689,800  บาท   
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จำนวน 149,000  บาท   
 1.ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 149,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับหัก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172   ลง
วันท่ี  24  ธันวาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1620   ลง
วันท่ี  22  เมษายน 2562 (สำนักงานปลัด)          
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  จำนวน 6,000 บาท   
 2.ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งไว้ 6,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องจากการทำงานให้แก่
นายจ้าง โดยนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี  ให้ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172   ลงวันท่ี  24  ธันวาคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1620   ลงวันท่ี  22  เมษายน 2562(สำนักงานปลัด)    
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เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน 14,151,600  บาท   
  3.ประเภทเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  14,151,600.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ  จำนวน  1,754  ราย  รวม  12  เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 (กอง
สวัสดิการสังคม)               
  เบ้ียยังชีพคนพิการ  จำนวน 2,851,200  บาท    
  4. ประเภทเบ้ียยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้  2,851,200.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้
พิการ  จำนวน  297  รายๆละ 800.-บาท/เดือน  รวม  12  เดือน   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม)            
  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จำนวน 72,000  บาท    
  5.  ประเภทเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้  72,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  จำนวน  12  รายๆ ละ 500.-บาท/เดือน  รวม  12  เดือน   เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3456  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2558  (กองสวัสดิการสังคม)   
  สำรองจ่าย   จำนวน 970,000 บาท   
  6. ประเภทสำรองจ่าย    ตั้งไว้ 970,000.- บาท เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณะภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้   เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิด
จากสาธารณภัยต่างๆไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าหมอกควัน และโรคติดติดต่อ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1179 ลงวันท่ี 15  เมษายน 2563 กระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว 3215  ลงวันท่ี 6  มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 0684  ลงวันท่ี 8  กุมภาพันธ์  2560   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.7/ว 6768  ลงวันท่ี   29   
พฤศจิกายน  2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4014 
ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  2561   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0810.4/ว 4967  
ลงวันท่ี  4  ธันวาคม  2562   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 5141  
ลงวันท่ี 18  ธันวาคม  2562   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0810.4/ว 1022  
 ลงวันท่ี 31  มีนาคม  2563  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.4/ว 1656   
ลงวันท่ี 8  มิถุนายน  2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/ว 4930  
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม  2562   (สำนักงานปลัด)        
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน          

 1.ค่าใช้จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่(สปสช.)จำนวน200,000บาท
 1.ค่าใช้จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (สปสช.)  ตั้งไว้  200,000.-
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (สปสช.) เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  ให้ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว2199 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ท่ี มท 0891.3/ว 1514  ลงวันท่ี 26  กรกฎาคม 2554  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  
 
 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 290,000 บาท   
 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส่วนตำบล) ตั้งไว้ 290,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ก.บ.ท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
รายได้  (โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้หรือ  เงินอุดหนุนไม่ต้องนำมารวมคำนวณ) เป็นไป
ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว 34  ลงวันท่ี  30  กันยายน  2562  และหนังสือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ี มท  0819.2/ว 1212  ลงวันท่ี 20  เมษายน  2563 (สำนักงานปลัด)      
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