


 

 

ส่วนที่ 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 



พ้ืนที่ 63.31 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,257 คน
ชาย 4,471 คน

หญิง 4,786 คน

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
เขต/อําเภอ ด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
49  หมู่  4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ด่านขุนทด

  เขต/อําเภอ ด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  30210

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564



จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

งบบุคลากร จํานวน 14,282,429.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 40,011,932.25 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง จํานวน 15,386,223.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 26,853,470.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,662,634.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 25,000,937.05 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,000.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 230,691.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 353,453.88 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จํานวน 53,394,219.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 917,666.88 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 278,913.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,092,739.16 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 32,691,466.56 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 68,178,191.86 บาท

           บัดนี้   ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด



2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,663,634.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี จํานวน 5,898,054.00 บาท

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,699,092.00 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 20,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,541,779.79 บาท
งบลงทุน จํานวน 3,023,200.00 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 5,758,300.46 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 917,666.88 1,096,100.00 1,100,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

230,691.20 184,000.00 260,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 353,453.88 350,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,000.00 32,000.00 40,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,539,811.96 1,662,100.00 1,800,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,000,937.05 27,337,900.00 25,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25,000,937.05 27,337,900.00 25,200,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 26,853,470.00 26,000,000.00 28,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

26,853,470.00 26,000,000.00 28,000,000.00

รวม 53,394,219.01 55,000,000.00 55,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 15,386,223.00 18,689,800.00 18,220,252.00

งบบุคลากร 14,282,429.00 16,673,500.00 17,420,928.00

งบดําเนินงาน 5,758,300.46 11,283,400.00 11,053,920.00

งบลงทุน 3,023,200.00 6,433,300.00 6,324,900.00

งบเงินอุดหนุน 1,541,779.79 1,900,000.00 1,980,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 40,011,932.25 55,000,000.00 55,000,000.00



 

 

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,220,590

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,185,540

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,812,068

แผนงานสาธารณสุข 3,084,890

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,335,240

แผนงานเคหะและชุมชน 335,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 150,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,964,300

แผนงานการเกษตร 492,120

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,220,252

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 55,000,000























รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,836,733.80 6,600.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 41,066.72 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 122,953.64 296,100.00 1.32 % 300,000.00
     ภาษีป้าย 752,346.86 788,113.24 800,000.00 0.00 % 800,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,630,147.38 917,666.88 1,096,100.00 1,100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 29.10 3,530.80 1,000.00 300.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 3,480.00 2,400.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 68,540.00 65,520.00 60,000.00 8.33 % 65,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

2,500.00 2,100.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

310.00 360.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 9,754.00 11,524.00 10,000.00 40.00 % 14,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,590.00 2,220.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

วันที่พิมพ : 11/4/2565  09:22:14 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 50.00 3,720.00 500.00 900.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 43,707.00 68,436.40 45,000.00 55.56 % 70,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 18,000.00 0.00 100.00 % 18,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 15,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

33,850.00 37,200.00 30,000.00 26.67 % 38,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

1,500.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,703.00 5,180.00 4,000.00 50.00 % 6,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 7,710.00 9,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 181,723.10 230,691.20 184,000.00 260,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 347,948.70 353,453.88 350,000.00 14.29 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 347,948.70 353,453.88 350,000.00 400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 31,000.00 32,000.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 100.00 6,000.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 31,100.00 38,000.00 32,000.00 40,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,838.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,838.00 0.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 731,106.94 728,397.86 750,000.00 0.00 % 750,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,352,633.41 9,618,081.00 10,560,000.00 -9.09 % 9,600,000.00

วันที่พิมพ : 11/4/2565  09:22:14 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,153,746.99 4,169,385.60 4,458,000.00 -3.54 % 4,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 226,365.70 241,345.32 230,000.00 13.04 % 260,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,355,362.64 7,279,847.73 8,400,000.00 -11.90 % 7,400,000.00
     ภาษีการพนัน 0.00 480.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 4,856.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 117,698.77 114,843.02 125,000.00 -4.00 % 120,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 73,670.60 64,636.52 74,000.00 -5.41 % 70,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

3,289,815.00 2,783,920.00 2,735,900.00 -1.31 % 2,700,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,305,256.05 25,000,937.05 27,337,900.00 25,200,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,879,334.00 26,853,470.00 26,000,000.00 7.69 % 28,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,879,334.00 26,853,470.00 26,000,000.00 28,000,000.00
รวมทุกหมวด 56,377,347.23 53,394,219.01 55,000,000.00 55,000,000.00

วันที่พิมพ : 11/4/2565  09:22:14 หนา : 3/3



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 137,785 126,876 148,774 2.17 % 152,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,958 5,400 6,226 4.4 % 6,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,503,600 11,964,600 13,123,400 1.09 % 13,266,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,328,000 2,424,800 2,739,200 12.15 % 3,072,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 59,500 53,000 72,000 8.33 % 78,000

เงินสํารองจาย 68,867 281,547 940,000 -12.24 % 824,952

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 550,000

1.คาใช้จายเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.)

270,000 260,000 205,000 31.71 % 270,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลดานขุนทด
อําเภอดานขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

250,000 270,000 580,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 14,623,710 15,386,223 17,844,600 18,220,252
รวมงบกลาง 14,623,710 15,386,223 17,844,600 18,220,252
รวมงบกลาง 14,623,710 15,386,223 17,844,600 18,220,252

รวมแผนงานงบกลาง 14,623,710 15,386,223 17,844,600 18,220,252
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 90,720 0 % 90,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,689,016 2,553,124 2,461,080 31.94 % 3,247,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,403,016 3,267,124 3,175,080 3,961,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,310,160 2,405,646 4,342,800 -45.15 % 2,382,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 168,000 -25 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 155,280 159,720 174,040 -0.44 % 173,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา 4,140 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 735,720 770,520 1,090,120 -50.46 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 57,000 60,000 79,200 -24.24 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,472,300 3,605,886 5,938,160 3,365,520
รวมงบบุคลากร 6,875,316 6,873,010 9,113,240 7,326,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 913,580 -16.83 % 759,820

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000
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คาเชาบ้าน 207,600 219,600 410,300 -40.63 % 243,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 64,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 127,000 52,856 135,700 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 334,600 272,456 1,479,580 1,077,820
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 214,830 217,627 350,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 150,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 41,600 41,600 50,000 -20 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

        (1) คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ

412,139 160,366 368,243 -100 % 0

(2) คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 200,000

1. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

2.คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ 0 0 0 100 % 20,000

3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 200,000
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3. คาใช้จายในการฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงาน

418,220 0 0 100 % 400,000

4. โครงการอบรมกฎหมายนารู้สูชุมชน 0 0 700 -100 % 0

4. โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้อง
ต้น 

29,380 0 0 0 % 0

4.โครงการอบรมกฎหมายนารู้สูชมุชน 0 0 0 100 % 30,000

5. คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  
และคาพวงมาลา  

3,500 3,000 5,000 -100 % 0

6.คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และรังวัดที่ดิน

46,860 19,980 39,500 -100 % 0

7.โครงการองค์การบริหารสวนตําบลดาน
ขุนทดบริการประชาชนเคลื่อนที่ รวมกับ
อําเภอดานขุนทด

0 0 0 100 % 20,000

8.โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แกคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ
พนักงานสวนตําบล

0 0 0 100 % 30,000

9.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานให้แก คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.  ผู้นําท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ประจําปี พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการองค์การบริหารสวนตําบลดานขุน
ทดบริการประชาชนเคลื่อนที่  รวมกับ
อําเภอดานขุนทด ประจําปี พ.ศ. 2563  

0 16,230 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 179,115.66 115,567.74 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,345,644.66 574,370.74 1,113,443 1,420,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,300 1,070 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 37,000 17,123 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,300 16,700 25,000 20 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 270,200.7 269,227.2 350,000 -14.29 % 300,000

วัสดุสนาม 56,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 377,800.7 304,120.2 380,000 335,000
รวมงบดําเนินงาน 2,058,045.36 1,150,946.94 2,973,023 2,832,820

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เก้าอี้บุนวม 65,000 0 0 0 % 0

1.เก้าอี้ปฏิบัติงาน 6,600 0 0 0 % 0

๑.ชุดรับแขก 26,900 0 0 0 % 0

๑.ตู้เหล็ก 0 0 17,700 -100 % 0
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๑.เต้นท์ผ้าใบ  78,000 0 0 0 % 0

๒.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง  

0 0 22,600 -100 % 0

๓.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง  

0 0 25,300 -100 % 0

๔. เครื่องโทรศัพท์  0 0 2,600 -100 % 0

๘.เก้าอี้พักคอย 0 0 10,000 -100 % 0

เก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 0 8,100 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง

0 0 22,600 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง  ตั้งไว้  ๑๗,000.- 
บาท 

0 0 17,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง  0 0 10,000 -100 % 0

ตู้ลําโพงแขวน 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๗.เครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network

10,000 0 0 0 % 0
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1. อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ ๒ 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา ๑๙ นิ้ว)  

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี 

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  0 0 2,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

0 0 0 100 % 100,000

1.คาซอมแซมเครื่องสูบน้ํา  0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 187,200 0 303,400 100,000
รวมงบลงทุน 187,200 0 303,400 100,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

1.คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ   20,000 0 0 0 % 0
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คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ 0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,140,561.36 8,043,956.94 12,409,663 10,259,420
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 352,740

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 253,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 605,940
รวมงบบุคลากร 0 0 0 605,940

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,780
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 54,980
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 54,980

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 660,920
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,665,060 1,617,478 0 100 % 1,882,920

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 266,736 294,360 0 100 % 321,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 32,418 24,480 0 100 % 2,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,006,214 1,978,318 0 2,249,220
รวมงบบุคลากร 2,006,214 1,978,318 0 2,249,220
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 190,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 118,100 119,400 0 100 % 258,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 42,100

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 54,100 27,535 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 172,200 146,935 0 500,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 38,400 252,000 -68.25 % 80,000

2.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 0 100 % 216,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 182,473 64,744 150,000 -100 % 0

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 50,000

2. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000
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3. โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บราย
ได้

1,660 0 20,000 0 % 20,000

4.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 30,000

5.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,800 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 188,933 103,144 422,000 476,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 129,898 108,811 120,000 25 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 25,000 -40 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 208,560 182,500 308,000 -35.06 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 338,458 291,311 453,000 365,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 228,887.63 286,734.23 258,000 -10.85 % 230,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 28,342.81 11,867.19 30,000 -50 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,622.82 7,689.22 6,000 66.67 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 23,533 16,284.6 22,000 36.36 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 27,712 28,675 30,000 0 % 30,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 314,098.26 351,250.24 346,000 325,000
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รวมงบดําเนินงาน 1,013,689.26 892,640.24 1,221,000 1,666,100
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

    1. ตู้เก็บเอกสาร 2,750 0 0 0 % 0

    1. ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ 0 3,800 0 0 % 0

    2. เก้าอี้ปฏิบัติงาน 2,500 0 0 0 % 0

๑.ชั้นวางแฟ้ม ๔๐ ชอง  3,800 0 0 0 % 0

๑.ตู้เหล็ก  3,800 0 0 0 % 0

๑๒.เก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 0 8,100 -100 % 0

๑๓.ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ชอง 0 0 4,300 -100 % 0

๑๔.ตู้เก็บเอกสาร ๒๐ ชอง 0 0 6,400 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง 

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง  ตั้งไว้  ๒๕,๓๐๐.- 
บาท 

0 0 25,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

           (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

0 9,000 0 0 % 0
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    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 29,000 0 0 % 0

    1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  21,500 0 0 0 % 0

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0

1. อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

๑๕.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา ๑๙ นิ้ว) 

0 0 30,000 -100 % 0

2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network

0 0 27,000 -100 % 0

๖.เครื่องพิมพM์ultifunction เลเซอร์
หรือLED สี 

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,050 41,800 155,100 0
รวมงบลงทุน 35,050 41,800 155,100 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,054,953.26 2,912,758.24 1,376,100 3,915,320
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 29,610

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 29,610
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 29,610

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 384,930
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,195,514.62 10,956,715.18 13,785,763 15,220,590
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 198,140 249,360 267,180 5.97 % 283,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 198,140 249,360 267,180 283,140
รวมงบบุคลากร 198,140 249,360 267,180 283,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

84,000 42,000 149,000 50.34 % 224,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,800 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 84,000 46,800 153,800 228,800
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

15,430 11,300 20,500 -2.44 % 20,000

2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งหรือ
ทบทวน

235,055 0 0 100 % 200,000

3. โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

26,330 0 0 100 % 30,000

4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 276,815 11,300 20,500 280,000
รวมงบดําเนินงาน 360,815 58,100 174,300 508,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

3.โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 5,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

  1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 

28,000 0 0 0 % 0

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 35,500 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 594,455 307,460 441,480 791,940
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการสงเคราะห์ชวยเหลือประชาชน 0 15,765 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 15,765 50,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 46,105 10,000 390,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 68,000 5,000 36,000 -44.44 % 20,000
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วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 114,105 15,000 431,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 114,105 30,765 481,000 90,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

๖.ตู้ชุดดับเพลิง 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

1.เครื่องเลื่อยโซยนต์ 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๕.เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ติดรถยนต์กําลังสงไมน้อยกวา ๑๐ วัตต์  

0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1.ชุดดับเพลิง 0 99,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์
บันทึกภาพ  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
พร้อมติดตั้ง

0 0 0 100 % 303,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 106,800 44,000 303,600
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑.โครงการติดตั้งเสาบอกระดับน้ํา 7,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 7,000 106,800 44,000 303,600

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 121,105 137,565 525,000 393,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 715,560 445,025 966,480 1,185,540

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,189,455 1,022,540 1,433,250 17.26 % 1,680,588

เงินประจําตําแหนง 15,750 0 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 84,000 50 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 805,993 825,120 843,260 2.13 % 861,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 63,254 58,860 58,140 0 % 58,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,112,952 1,948,520 2,460,650 2,767,968
รวมงบบุคลากร 2,112,952 1,948,520 2,460,650 2,767,968
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 175,580 21.6 % 213,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,700 2,100 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 44,700 2,100 200,580 238,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,250 360 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 0 6,700 10,000 0 % 10,000

2.คาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูสังกัด ศพด.

0 19,260 30,000 0 % 30,000

3) คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 31,054 40,000 -100 % 0
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4) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 25,000

4. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 32,206 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,600 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 36,056 57,374 110,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 7,591 40,336 -25.62 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 29,670 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 37,261 70,336 70,000
รวมงบดําเนินงาน 80,756 96,735 380,916 408,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

     1. พัดลมไอเย็น 0 26,000 0 0 % 0

1. เครื่องปรับอากาศ 0 0 21,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

      2. จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว 

0 2,800 0 0 % 0

     2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network 

10,000 0 0 0 % 0

1. อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 

28,000 0 0 0 % 0

๑๗.เครื่องพิมพM์ultifunction เลเซอร์
หรือLED สี 

0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,700 28,800 66,000 0
รวมงบลงทุน 38,700 28,800 66,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,232,408 2,074,055 2,907,566 3,176,468
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการจัดงานวันเด็ก 87,811 0 0 0 % 0

1. โครงการสงเสริมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ 0 99,673 0 100 % 100,000

2. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิด
โลกกว้างเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก
กอนวัยเรียน

20,765 20,916 23,310 71.6 % 40,000

3. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 8,340 20,000 0 % 20,000

3.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

763,070 647,090 773,000 3.17 % 797,500

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 102,000 60,000 -66.67 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 871,646 878,019 876,310 977,500
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 958,100

คาอาหารเสริม (นม) 889,346.54 687,061.88 958,100 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 889,346.54 687,061.88 958,100 958,100
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,760,992.54 1,565,080.88 1,834,410 1,955,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ 83,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 83,700 0 0 0
รวมงบลงทุน 83,700 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารสวนตําบล
ดานขุนทด

1,528,320 1,341,779.79 1,600,000 5 % 1,680,000

รวมเงินอุดหนุน 1,528,320 1,341,779.79 1,600,000 1,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,528,320 1,341,779.79 1,600,000 1,680,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,373,012.54 2,906,860.67 3,434,410 3,635,600
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รวมแผนงานการศึกษา 5,605,420.54 4,980,915.67 6,341,976 6,812,068
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 717,240 762,180 814,860 4.51 % 851,580

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 179,400 187,560 196,080 4.04 % 204,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 938,640 991,740 1,052,940 1,097,580
รวมงบบุคลากร 938,640 991,740 1,052,940 1,097,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 85,000 173.54 % 232,510

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,200 15,100 35,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,200 15,100 130,000 277,510
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 540,720 509,717 670,000 -98.51 % 10,000

2. คาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยฯ

0 0 0 100 % 16,800

3.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 0 100 % 108,000

4.คาจ้างเก็บขนขยะ และคาจ้างฝังกลบบอ
ขยะ

0 0 0 100 % 600,000

5.คาจ้างเหมากําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 2,800 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

  6. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  10,330 17,896 20,000 -100 % 0

 1. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล 
เชน โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ฯลฯ 
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  

19,800 0 0 0 % 0

 2. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ใน
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้ม
แข็งและยั่งยืน

20,000 0 0 0 % 0
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 3. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  

27,795 0 0 0 % 0

1.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล 
เชน โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ฯลฯ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

10. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

11.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก

0 0 0 100 % 30,000

12.โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับผล
กระทบกรณีสถานการณ์การแพรระบาด
ของโรคติดตอหรือโรคระบาด

0 0 0 100 % 20,000

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนา วรขัติยราชนารี

0 86,470 100,000 -20 % 80,000

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:47 หน้า : 28/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

3. โครงการจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์

0 0 0 100 % 20,000

3. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้ม
แข็งและยั่งยืน

0 20,000 0 0 % 0

4. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

0 15,140 8,000 150 % 20,000

5. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ

170,000 0 150,000 -20 % 120,000

6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

0 0 10,000 0 % 10,000

7. โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน         
     ระยะยาว

0 0 60,000 -16.67 % 50,000

8. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ขยะ

0 24,760 18,000 122.22 % 40,000

9. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ

77,560 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,140 9,740 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 872,345 686,523 1,146,000 1,304,800
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 5,906.4 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 5,906.4 58,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 877,545 707,529.4 1,334,000 1,587,310

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง  

0 27,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเลน(DVD)  0 0 2,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 27,900 2,500 0
รวมงบลงทุน 700 27,900 2,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข

220,000 200,000 300,000 0 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 220,000 200,000 300,000 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 200,000 300,000 300,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,036,885 1,927,169.4 2,689,440 2,984,890
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งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 166,050 148,260 167,000 -40.12 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 166,050 148,260 167,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 166,050 148,260 167,000 100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๙.เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบระบบ
สัมผัส 

0 0 3,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 3,400 0
รวมงบลงทุน 0 0 3,400 0

รวมงานโรงพยาบาล 166,050 148,260 170,400 100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,202,935 2,075,429.4 2,859,840 3,084,890

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 635,040 671,580 706,620 4.73 % 740,040
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 24,000 350 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 797,040 833,580 784,620 902,040
รวมงบบุคลากร 797,040 833,580 784,620 902,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 59,650 19.36 % 71,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 46,000 60,000 60,000 20 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,020 1,200 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 50,020 61,200 139,650 163,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 22,000 -54.55 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  38,526 21,644 38,000 -100 % 0

1. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

2. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,500 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 46,026 21,644 70,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 96,046 82,844 209,650 203,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง  

0 27,900 0 0 % 0

1.พัดลมติดผนังใบพัด ขนาด 18 นิ้ว 0 2,000 0 0 % 0

๑๐.เก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 0 2,700 -100 % 0

๑๑.เก้าอี้ปฏิบัติงาน 0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0
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1. อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที่ ๒ 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา ๑๙ นิ้ว)

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี 

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 29,900 75,700 0
รวมงบลงทุน 700 29,900 75,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 893,786 946,324 1,069,970 1,105,240
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว 148,350 188,500 0 100 % 150,000

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 29,580 0 0 100 % 30,000

3.  โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลดาน
ขุนทด

0 0 0 100 % 20,000
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4.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 177,930 188,500 0 230,000
รวมงบดําเนินงาน 177,930 188,500 0 230,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 177,930 188,500 0 230,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,071,716 1,134,824 1,069,970 1,335,240

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 598,320 632,040 800,140 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 411,960 424,200 438,250 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,880 17,820 14,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,079,160 1,116,060 1,294,790 0
รวมงบบุคลากร 1,079,160 1,116,060 1,294,790 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

173,600 245,650 347,190 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 5,450 9,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 178,400 251,100 366,790 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  455,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

                        (1) คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ  

17,760 16,212 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 472,760 16,212 60,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 97,100 99,485 115,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 167,900 257,620 242,000 -100 % 0
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วัสดุสํารวจ 1,800 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 266,800 357,105 357,000 0
รวมงบดําเนินงาน 917,960 624,417 783,790 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เก้าอี้ปฏิบัติงาน 5,940 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1. รถบรรทุก (ดีเซล) 0 750,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและ
ลําโพงสําหรับหมูบ้านในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลดานขุนทด 

47,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

๑.ล้อวัดระยะชนิดเดินตาม 4,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,240 755,000 15,000 0
รวมงบลงทุน 58,240 755,000 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,055,360 2,495,477 2,093,580 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

2.อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอดาน
ขุนทด

45,342.53 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,342.53 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 45,342.53 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 45,342.53 0 0 0
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผานการเลน

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 30,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ํา
หนองโสน   บ้านหนองโสน หมูที่ 11

0 0 0 100 % 305,000

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารสวนตําบลดานขุนทด 

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 30,000 305,000
รวมงบลงทุน 0 0 30,000 305,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 60,000 335,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,100,702.53 2,495,477 2,153,580 335,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

  1. โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน
และตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

380 0 10,000 -100 % 0

1.โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

3.โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 421,215 93,893 0 100 % 20,000

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพ 10,360 0 0 100 % 30,000

5. โครงการขยายผลหมูบ้านเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ  มั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน

0 0 201,000 -50.25 % 100,000

5. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

29,760 0 0 0 % 0
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6. โครงสงเสริมชองทางการตลาดผลิตภัณฑ์
กลุมอาชีพ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจิตอาสา"เราทําความดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์"

0 48,840 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 461,715 142,733 241,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 461,715 142,733 241,000 200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 461,715 142,733 241,000 200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 461,715 142,733 241,000 200,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

0 17,395 26,664 12.51 % 30,000

(2) คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา 115,933 0 0 0 % 0
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2. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 115,933 17,395 46,664 80,000
รวมงบดําเนินงาน 115,933 17,395 46,664 80,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

1.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมูบ้าน 

0 0 196,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 196,300 0
รวมงบลงทุน 0 0 196,300 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 115,933 17,395 242,964 80,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 (2)  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก
เจ้าหน้าที่เด็ก เยาวชน และประชาชน 

39,838 0 0 0 % 0

(4) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 130,830 0 0 0 % 0

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เด็ก 
เยาวชนและประชาชนในตําบลดานขุนทด

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 121,447 -58.83 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 170,668 0 151,447 70,000
รวมงบดําเนินงาน 170,668 0 151,447 70,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 170,668 0 151,447 70,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 286,601 17,395 394,411 150,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,005,480

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 451,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,511,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,511,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 372,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 391,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

2. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 15,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,100 0 983,000 -79.65 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 13,100 0 1,013,000 245,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 13,100 0 1,013,000 836,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 19,500

2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 39,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 59,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

1. โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสวน
ตําบลดานขุนทด 

0 0 200,000 -100 % 0
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1.โครงการกอสร้างห้องน้ําอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  

0 60,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 30,000

1.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายไรนาย
เสนาะถึงนานายบุญธรรม บ้านหาญ  หมูที่ 
1

0 0 0 100 % 201,000

1.โครงการซอมแซมศาลากลางบ้าน  บ้าน
โพธิ์ทองพัฒนา  

0 0 182,000 -100 % 0

1.เงินชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ 
(คา K)  

0 0 20,000 -100 % 0

10.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายโนน
บ้านน้อยเชื่อมตอหมูที่ 9  บ้านดานขุนทด 
หมูที่  8

0 0 0 100 % 195,000

11.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก เส้นนา
นายสมควร เหิมขุนทด รวมบ้านจั่น หมูที่ 3

0 0 0 100 % 264,000

12.โครงการกอสร้างถนนคสล. บ้านใหม
ไชยณรงค์เชื่อมบ้านดงกระสัง  บ้านใหม
ไชยณรงค์ หมูที่ 10

0 0 0 100 % 197,000

13.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยหน้า
บ้านต้นปลาเผา บ้านโคกพัฒนา หมูที่ 12

0 0 0 100 % 210,000
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14.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายนานาย
จรูญ บ้านใหมไทยเจริญ หมูที่ 13

0 0 0 100 % 247,000

15.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายนายต้อ
ผลไม้  บ้านโพธิ์ทองพัฒนา หมูที่ 14

0 0 0 100 % 176,000

16.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยสงวนวิ
ช  บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมูที่ 15

0 0 0 100 % 245,000

17.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านจั่น
สันติสุข เชื่อมบ้านใหมไชยณรงค์ หมูที่ 10   
  บ้านจั่นสันติสุข หมูที่ 16

0 0 0 100 % 299,000

18.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยหลัง
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอดานขุนทด  
บ้านสร้างสรรค์พัฒนา หมูที่ 17

0 0 0 100 % 197,000

2.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกทางไปโนน
สะเดา บ้านหัวบึง หมูที่ 2

0 0 0 100 % 250,000

3.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายกกนา 
บ้านจั่น หมูที่ 3

0 0 0 100 % 300,000

4.โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคสล
.ภายในหมูบ้าน บ้านโคกรักษ์  หมูที่ 4

0 0 0 100 % 300,000

5.โครงการกอสร้างถนนคสล.ซอยบ้านทิด
ลอน  บ้านใหมเจริญสุข  หมูที่ 5

0 0 0 100 % 301,000

6.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายหลังวัด
บ้านใหมเจริญสุข  หมูที่ 5

0 0 0 100 % 1,610,000
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7.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนาง
กล้วย  ชาติพุทรา บ้านถนนหักน้อย  หมูที่ 
6

0 0 0 100 % 138,000

8.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยชางต้อ 
บ้านถนนหักน้อย  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 127,000

9.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยคุณเอ๋ 
บ้านดอนกลอย หมูที่ 7

0 0 0 100 % 250,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการกอสร้างถนนคสล.เส้นหลังรร
.มัธยม บ้านหาญ หมูที่ 1 เชื่อมบ้านถนนหัก
น้อย  

0 0 248,000 -100 % 0

1.เงินชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ 
(คา K) 

0 0 57,700 -100 % 0

10. โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายนา
ตาควร  ถึงบ้านจั่น บ้านเมืองหาญ หมูที่ 9 

0 0 201,000 -100 % 0

10.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยบ้าน
นายบรรจง บ้านถนนหักน้อย หมูที่ 6 119,000 0 0 0 % 0

11.โครงการกอสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาย
สมชาย บ้านดอนกลอย  หมูที่ 7 291,000 0 0 0 % 0
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11.โครงการกอสร้างถนนคสล.บ้านใหมไชย
ณรงค์เชื่อมบ้านดงกระสัง บ้านใหมไชย
ณรงค์  หมูที่ 10 

0 0 200,000 -100 % 0

12.โครงการกอสร้างถนนคสล.สายโนนบ้าน
น้อยเชื่อมตอ หมู 9 บ้านดานขุนทด  หมูที่ 
8

306,000 0 0 0 % 0

12.โครงการกอสร้างถนนคสล.หน้าศาลา
กลางหมูบ้าน บ้านโคกพัฒนา  หมูที่ 12  

0 0 301,000 -100 % 0

13.โครงการกอสร้างถนนคสล.จากนานาย
จรูญ ไวขุนทด ถึงนานายสมพร หาดขุนทด  
บ้านใหมไทยเจริญ  หมูที่ 13  

0 0 197,000 -100 % 0

13.โครงการกอสร้างถนนคสล.ทางไปบ้าน
ผู้ใหญฉวี  ดีขุนทด บ้านเมืองหาญ หมูที่ 9 305,000 0 0 0 % 0

14.โครงการกอสร้างถนนคสล.ซอยพญา
ละคร บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมูที่ 15 

0 0 302,000 -100 % 0

14.โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายบอ
วัด  บ้านโคกพัฒนา หมูที่ 12 151,000 0 0 0 % 0

15.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายลํา
เชียงไกร  บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมูที่ 15

0 0 201,000 -100 % 0
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15.โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายศาล
ตาปู่ บ้านโคกพัฒนา  หมูที่ 12 79,000 0 0 0 % 0

16.โครงการกอสร้างถนนคสล.ซอยโคก
รุงเรือง  บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมูที่ 15 397,000 0 0 0 % 0

16.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สาย
หนองประดูถึงหมู 10  บ้านจั่นสันติสุข  หมู
ที่ 16  

0 0 300,000 -100 % 0

17.โครงการกอสร้างถนนคสล.รอบบึงหนอง
ปล้อง บ้านจั่นสันติสุข  หมูที่ 16  

0 0 224,000 -100 % 0

18.โครงการกอสร้างถนนคสล.สายโรงน้ํา
แข็งถึงสี่แยก  บ้านสร้างสรรค์พัฒนา หมูที่ 
17 

0 0 190,000 -100 % 0

๑.โครงการติดตั้งป้ายบังคับจราจร  8,100 0 0 0 % 0

2.โครงการกอสร้างถนนคสล.  เส้นข้าง
โรงเรียนมัธยมดานขุนทดถึง หมู 12 บ้าน
หาญ หมูููที่ 1

429,000 0 0 0 % 0

2.โครงการซอมแซมถนนคสล.บ้านลําเชียง
ไกร  หมูที่ 2

0 0 355,000 -100 % 0

3.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายหัว
นา-หนองไร บ้านจั่น  หมูที่ 3 

0 0 399,000 -100 % 0
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3.โครงการซอมแซมถนนคสล.ซอยร้านอา
หารบัวหลัน ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหัวบึง  หมูที่ 2

214,000 0 0 0 % 0

4.โครงการเทคอนกรีตทับเส้นทางเดิมภาย
ในหมูบ้าน  บ้านจั่น  หมูที่ 3  

0 0 123,000 -100 % 0

๔.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายวัดป่า 
บ้านถนนหักน้อย หมูที่ ๖ 

0 0 395,000 -100 % 0

5.โครงการกอสร้างถนนคล. ซอยคอกวัว
อาจารย์ไตรทศ บ้านโคกรักษ์  หมูที่ 4 

0 0 395,000 -100 % 0

5.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา เส้นสี่แยก
ป้าหมาน-สระโตน  บ้านโคกรักษ์  หมูที่ 4 488,000 0 0 0 % 0

6.โครงการกอสร้างถนนคสล.รอบสระน้ํา  
บ้านใหมเจริญสุข  หมูที่ 5 

0 0 398,000 -100 % 0

6.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายบ้าน
ผอ.ณรงค์เชื่อมตําบลบ้านเกา บ้านใหม
เจริญสุข  หมูที่ 5

318,000 0 0 0 % 0

7.โครงการกอสร้างถนนดิน เส้นทางไปขน
สง บ้านใหมเจริญสุข  หมูที่ 5 177,000 0 0 0 % 0
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7.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
ตอจากเส้นเดิม บ้านใหมเจริญสุข  หมูที่ 5 

0 0 489,000 -100 % 0

8.โครงการกอสร้างถนนคสล. เส้นหน้าบ้าน
ลุงกอบ บ้านถนนหักน้อย หมูที่ 6 229,000 0 0 0 % 0

8.โครงการกอสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาย
แป้น บ้านดอนกลอย หมูที่ 7 

0 0 340,000 -100 % 0

9.โครงการกอสร้างถนนคสล.สายโนนบ้าน
น้อย บ้านดานขุนทด หมูที่ 8  

0 0 197,000 -100 % 0

9.โครงการวางทอระบายน้ําภายในหมูบ้าน 
บ้านถนนหักน้อย  หมูที่ 6 99,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยคอกวัว 
บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู ๑๕  

0 0 206,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล.สายข้างวัดบ้าน
ใหมเจริญสุข หมู ๕  

0 0 243,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล.สายหลังรร
.มัธยม บ้านหาญ หมูที่ 1 

0 0 298,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  สายนานาย
จรูญ       หมู ๑๓

0 0 449,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก รอบสระน้ํา
หนองสะแก บ้านถนนหักน้อย หมูที่ 6 0 412,000 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนหินคลุกห้วยกุดมิตาว
ตอนบน บ้านโคกรักษ์ หมูที่ 4

0 392,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกตอ
จากเส้นเดิม บ้านใหมเจริญสุข หมูที่ 5 0 382,000 0 0 % 0

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกภายในหมู
บ้าน บ้านจั่น หมูที่ 3

0 359,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง  

0 428,000 0 0 % 0

1.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

0 0 40,000 -100 % 0

๑.โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารสวนตําบลดานขุนทด  

0 0 420,000 -100 % 0

๒.โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารกองชาง  0 0 139,000 -100 % 0

๓.โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภา  0 0 66,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

1.คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K)(
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ)

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,610,100 2,033,000 7,775,700 5,557,000
รวมงบลงทุน 3,610,100 2,033,000 7,775,700 5,616,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานก่อสร้าง 3,623,200 2,033,000 8,788,700 7,964,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,623,200 2,033,000 8,788,700 7,964,300

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 114,728 145,580 7.98 % 157,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,693 15,000 -85.2 % 2,220

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 131,520 136,200 141,720 4.57 % 148,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 23,220 18,180 -22.44 % 14,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 155,520 291,841 320,480 321,720
รวมงบบุคลากร 155,520 291,841 320,480 321,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 24,400 4.92 % 25,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 29,200 30,400
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

0 0 30,000 -100 % 0

(2) โครงการอบรมการใช้ปุ๋ยพืชสด  0 0 50,000 -100 % 0

(3) โครงการลดปริมาณการใช้สารเคมี 0 0 50,000 -40 % 30,000

1. โครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยหมักแห้ง 0 0 0 100 % 30,000

2.โครงการให้ความชวยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 130,000 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 3,325 7,159 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 3,325 7,159 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 3,325 7,159 179,200 130,400

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 158,845 299,000 499,680 452,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

47,792 45,195 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 47,792 45,195 50,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 47,792 45,195 50,000 40,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการขุดลอกสระน้ําหนองสะแก บ้าน
ถนนหักน้อย  หมูที่ 6  

0 0 4,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1.โครงการขุดลอกห้วยสาธารณะกุดปลา
แข็ง บ้านโคกรักษ์  หมูที่ 4 200,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 4,000 0
รวมงบลงทุน 200,000 0 4,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 247,792 45,195 54,000 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 406,637 344,195 553,680 492,120

รวมทุกแผนงาน 43,293,711.69 40,011,932.25 55,000,000 55,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,100,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 260,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 14,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

ปงบประมาณที่ผานมาไมได้ตั้งประมาณการไว้

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 18,000 บาท

ปงบประมาณที่ผานมาไมได้ตั้งประมาณการไว้

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 38,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,200,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 750,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,600,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,300,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 260,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,400,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,700,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 28,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,000,000 บาท

ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

อําเภอดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,220,252 บาท
งบกลาง รวม 18,220,252 บาท

งบกลาง รวม 18,220,252 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 152,000 บาท

1.ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้ง
ไว้ 152,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม ให้กับพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลดานขุน
ทด ในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงาน
จ้าง  สงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย ให้ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4172   ลงวันที่  24  ธันวาคม 2561  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1620   ลง
วันที่  22  เมษายน 2562 (สํานักปลัด)  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

2.ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้ง
ไว้ 6,500.-  บาท   เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน เพื่อให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ
ปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดย
นําสงเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี  ให้ถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561  และที่แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4172   ลงวันที่  24  ธันวาคม 2561  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1620   ลง
วันที่  22  เมษายน 2562(สํานักปลัด)  
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,266,800 บาท

3.ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  13,266,800.-บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ  จํานวน  1,670  ราย  รวม  12  เดือน  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 1430  ลงวัน
ที่  6  กรกฎาคม  2564 (กองสวัสดิการสังคม)  

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,072,000 บาท

4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ตั้งไว้  3,072,000.-บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
พิการ  จํานวน  320  ราย  รวม  12  เดือน  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 1430  ลงวัน
ที่  6  กรกฎาคม  2564  (กองสวัสดิการสังคม)  

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 78,000 บาท

5.ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปวยโรคเอดส ตั้งไว้ 78,000.-บาท  เพื่อจาย
เป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยโรค
เอดส  จํานวน  13  รายๆ ละ 500.-บาท/เดือน  รวม  12  เดือน 
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0810.6/ว 1430  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564  (กองสวัสดิการ
สังคม)  

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:09:17 หน้า : 2/94



เงินสํารองจาย จํานวน 824,952 บาท

6. ประเภทสํารองจาย   ตั้งไว้ 824,952.- บาท เพื่อจายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอน
เกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณะภัย หรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
ได้   เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยตางๆไมสามารถคาดการณลวงหน้า เชน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาหมอกควัน โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และโรคติดตอ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3215  ลงวันที่   6  มิถุนายน 2559  พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม   (สํานักปลัด)

รายจายตามข้อผูกพัน

1.คาใช้จายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่(สปสช.)

จํานวน 270,000 บาท

คาใช้จายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ (สปสช.)  ตั้งไว้  270,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาเงิน
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช
.) เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น  ให้ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 550,000 บาท

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (สวนตําบล) ตั้งไว้  550,000.- บาท   เพื่อจายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  (ก.บ.ท.) ให้
ราชการสวนท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปีเพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2   เป็นไปพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมารรายจายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น   พ.ศ.2563 (สํานักปลัด)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,259,420 บาท

งบบุคลากร รวม 7,326,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,961,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

 1.ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   ตั้งไว้ 532,080.-  บาท เพื่อจายเป็น
-  เงินเดือนนายกฯ    เดือนละ    21,120
.- บาท                    เป็นเงิน  253,440.-  บาท
-  เงินเดือนรองนายกฯ  จํานวน  2 คน  เดือนละ  11,610
.- บาท   เป็นเงิน  278,640.-  บาท    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

 2. ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้ง
ไว้ 45,600.- บาท เพื่อจายเป็น
-  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกฯ   เดือนละ    1,900
.-  บาท   เป็นเงิน   22,800  บาท   
-  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกฯ      จํานวน   2
   คน     เดือนละ 950.- บาท  เป็นเงิน 22,800.- บาท  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

 3. ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้ง
ไว้  45,600.- บาท   เพื่อจายเป็น
-  เงินคาตอบแทนพิเศษนายกฯ    เดือนละ    1,900
.-  บาท     เป็นเงิน   22,800.-  บาท             
-  เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกฯ จํานวน 2 คน เดือนละ 950
.-บาท    เป็นเงิน   22,800.-  บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานัก
ปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

 4. ประเภทคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้ง
ไว้  90,720.- บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการ
นายกฯ  เดือนละ  7,560.- บาท เป็นเงิน  90,720.- บาท  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 3,247,080 บาท

 5. ประเภทคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,247,080
.- บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
   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 เป็น
เงิน  2,903,040.-  บาท 
4) เลขานุการสภา   เดือนละ  7,560.- บาท เป็นเงิน     90,720
.- บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:09:17 หน้า : 6/94



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,365,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,382,240 บาท

1. ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้  2,382,240.- บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีให้แกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  6  อัตรา ดังนี้
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด ระดับกลาง (นัก
บริหารงานท้องถิ่น)  
2) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัด)          
3) นักจัดการงานทั่วไป   ปฏิบัติการ/ชํานาญการ   
4) นักทรัพยากรบุคคล   ปฏิบัติการ/ชํานาญการ     
                   5) นิติกร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ    
                   
6) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  
           
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

2. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น   ตั้งไว้  84,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มประจํา
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตรา 7,000.-บาท จํานวน  12  เดือน   เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

3.ประเภทเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้ง
ไว้  84,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล อัตรา 7,000.-บาท จํานวน  12
  เดือน เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
 4. ประเภทเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด ตั้งไว้  42,000
.- บาท   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สํานักปลัด)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 173,280 บาท

5. ประเภทคาจ้างลูกจ้างประจํา    ตั้งไว้ 173,280.- บาท  เพื่อ
จายเป็นคาจ้างประจําและเงินปรับปรุงให้แกลูกจ้าง
ประจํา   จํานวน  1  อัตรา   ตําแหนง คนงานทั่วไป  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

6.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 540,000.- บาท เพื่อ
จายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา ดังตอไปนี้
1) พนักงานขับรถยนต จํานวน 3 ตําแหนง                          
          2) คนงานทั่วไป         จํานวน 2 ตําแหนง   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

7. ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง  ตั้ง
ไว้  60,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาครองชีพ
ลูกจ้าง จํานวน 5 ตําแหนง เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,832,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,077,820 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 759,820 บาท

1.ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้  759,820.- บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบ
แทนอื่นแกพนักงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  เป็นเงิน 259,820.-บาท เงินคาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตาม
ที่กฎหมายกําหนด เป็นเงิน  500,000.-บาท  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5013  ลงวันที่  26 สิงหาคม 2563  และหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานัก
ปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 243,600 บาท

3. ประเภทคาเชาบ้าน ตั้งไว้ 243,600.- บาท เพื่อจายเป็นเงินชวย
เหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
จากองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2562  (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 64,400 บาท

 4. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้ง
ไว้  64,400.-บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิเบิกได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,420,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

1.คาจ้างเหมาบริการ   ตั้งไว้ 150,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาแรงงานในการจัดทําสิ่งตางๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาจ้างถายพิมพเขียว เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียม คาเบี้ยประกัน คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างสูบน้ํา คา
บอกรับวารสารสิ่งพิมพ หนังสือพิมพหรือเอกสารทางราชการ
อื่นๆ ภายในสํานักงาน อบต.  จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
หรือรณรงคให้ประชาชนได้รับข้อมูลขาวสารตางๆ  ขององคการ
บริหารสวนตําบล และการโฆษณาเผยแพรขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่ง
พิมพ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  (สํานักปลัด)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

2. คาธรรมเนียมตาง ๆ ตั้งไว้ 10,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดินฯลฯ ขององค
การบริหารสวนตําบลดานขุนทด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการดูและรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ
.2553  (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1.คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000
.-บาท  เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  คาเลี้ยงรับรองและต้อนรับผู้มาเยือนองคการบริหารสวน
ตําบลดานขุนทด  คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมาย  การต้อนรับสวนราชการหรือผู้มาศึกษาดู
งาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลง
วันที่  28  พฤษภาคม  2564 (สํานักปลัด)
2.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000
.-บาท  เพื่อจายเป็นคารับรองการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย   เพื่อจาย
เป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม และคาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจายใน
การประชุมสภา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการ
คลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(2) คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

1. คาใช้จายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้  200,000.- บาท เพื่อเป็นคาใช้
จายในการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงฐานะ
การคลังขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวัน
ที่  26  สิงหาคม 2563   (สํานักปลัด) 

1. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

      1. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม ตั้ง
ไว้ 100,000.- บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (สํานักปลัด)
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2.คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท

  2.คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ   ตั้งไว้ 20,000.-บาท   เพื่อเป็น
คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจความพึงพอใจและ
ประเมินการให้บริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
ดานขุนทด (สํานักปลัด) เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2559 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 243 ลําดับ
ที่ 10  

3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

 3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (สํานักปลัด) 
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3. คาใช้จายในการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท

4. คาใช้จายในการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน  ตั้ง
ไว้  400,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาศึกษาดูงานของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คา
วิทยากร คาพาหนะ คาที่พัก คาป้าย  และรายจายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สํานักปลัด) ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561– 2565) หน้า241 ลําดับที่ 6  

4.โครงการอบรมกฎหมายนารู้สูชมุชน จํานวน 30,000 บาท

5. โครงการอบรมกฎหมายนารู้สูชุมชน ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฯ ของพนักงานสวนตําบล คณะผู้
บริหาร สมาชิกอบต. และประชาชน โดยจายเป็นคาอาหาร  คา
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ คาวิทยากร คาป้าย และรายจายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการ (สํานักปลัด) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)หน้า 244 ลําดับที่ 12  

7.โครงการองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทดบริการประชาชน
เคลื่อนที่ รวมกับอําเภอดานขุนทด

จํานวน 20,000 บาท

7.โครงการองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทดบริการประชาชน
เคลื่อนที่ รวมกับอําเภอดานขุนทด ตั้งไว้ 20,000.-บาท  เพื่อเป็น
คาใช้จายในการจัดโครงการฯ โดยจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุ คาวิทยากร คาป้าย และรายจายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการ (สํานักปลัด) และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ
. 2563  หน้า 140 ลําดับที่ 1  
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8.โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกคณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. และพนักงานสวนตําบล

จํานวน 30,000 บาท

8.โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกคณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานสวนตําบล ตั้ง
ไว้ 30,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฯ โดยจาย
เป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาวิทยากร คาป้าย และราย
จายอื่นที่จําเป็นในโครงการ (สํานักปลัด)เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –
 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  หน้า 15 ลําดับที่ 2  

9.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  
ผู้นําท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ประจําปี พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

9.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต.  ผู้นําท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปี พ.ศ.2565 ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฯ โดยจาย
เป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาวิทยากร คาป้าย และราย
จายอื่นที่จําเป็นในโครงการ (สํานักปลัด)เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –
 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564  หน้า 9 ลําดับที่ 1  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

    2. ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้ง
ไว้ 200,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ วัสดุ ครุภัณฑ ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบลดานขุนทดที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ได้แก เครื่องตัดหญ้า เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร รถกระเช้า รถจักรยานยนต  รถ
ยนต  ตู้  โต๊ะ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

 1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจายเป็น
คาซื้อไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร เสาอากาศสําหรับ
วิทยุ ฯลฯ เพื่อใช้ในสํานักงาน เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลว
. 27  มิถุนายน  2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  (สํานักปลัด) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

 2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อ
จายเป็นคาแบตเตอรี่  ฟิลมกรองแสง   ชุดเกียรรถยนต  ยาง
นอก  ยางใน แบตเตอรี่ เบาะรถยนต ถังน้ํามัน ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

 3. ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตั้ง
ไว้ 300,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซลน้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบรก  น้ํามันหลอลื่น  สําหรับรถยนต  จารบี  น้ํามัน
เกียร ถาน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเฟองท้ายสําหรับรถยนต  รถ
จักรยานยนต  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ  เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248  ลว.  27 มิถุนายน   2559 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564     (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง  ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพื่อ
จายเป็นคาเปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา  เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก  ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหมฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  (สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:09:17 หน้า : 18/94



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 660,920 บาท
งบบุคลากร รวม 605,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 605,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 352,740 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 352,740.- บาท   เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติ
การ/ชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 253,200 บาท

 2.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 253,200.- บาท เพื่อ
จายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง จํานวน   1  อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยนัก
วิเคราะหนโยบายและแผน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 54,980 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,980 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,780 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้   50,780.- บาท  เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนอื่นแกพนักงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

 1. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้ง
ไว้   4,200.-บาท   เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,915,320 บาท
งบบุคลากร รวม 2,249,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,249,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,882,920 บาท

1.ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น  ตั้งไว้
รวม  1,882,920  บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   6
  อัตรา  ดังนี้
1) นักบริหารงานการคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง)
2) นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชํานาญการ      
3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ     
4) นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ       
5) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชํานาญการ                
6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 2.ประเภทเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง   ตั้ง
ไว้  42,000  บาท  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการ
กองคลัง จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท เป็นไปตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 321,840 บาท

3.ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  321,840  บาท  เพื่อ
จายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังตอไปนี้
  1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,460 บาท

 4.ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  2,460
  บาท  เพื่อจายเป็นคาครองชีพลูกจ้าง      จํานวน 1 อัตรา ดัง
ตอไปนี้
  1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,666,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 500,100 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 190,000 บาท

1.ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้  190,000    บาท เพื่อจายเป็นคาตอบ
แทนอื่นแกพนักงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) เป็นเงิน   190,000 บาท ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 2.ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แกพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 258,000 บาท

3.ประเภทคาเชาบ้าน ตั้งไว้  258,000  บาท เพื่อจายเป็นเงินชวย
เหลือคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน
จากองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2562 (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 42,100 บาท

 4.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา) ตั้ง
ไว้  42,100 บาท เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 476,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

2.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 216,000 บาท

 2.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 216,000.-บาท เพื่อจายเป็นคา
จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง เพื่อสํารวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ จํานวน 2
 คน เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว 4044
   ลงวันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  (กองคลัง)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

 1.ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้
รวม 80,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คา
จ้างเหมาแรงงานในการจัดทําสิ่งของตางๆที่จําเป็น คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร คาจ้างถายพิมพเขียว เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกรมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

        2. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  และหนังสือกรมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองคลัง) 
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2. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

      2. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม ตั้ง
ไว้ 30,000.- บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557  และหนังสือกรมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองคลัง) 

3. โครงการประชาสัมพันธงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 20,000 บาท

3.โครงการประชาสัมพันธงานจัดเก็บรายได้ ตั้ง
ไว้  20,000  บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฯ โดย
จายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาวิทยากร คา
พาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ เป็นไปตาม
หนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 245 ลําดับที่ 16 (กองคลัง)

4.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

          4.โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้ง
ไว้  30,000  บาท เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดทํา
แผนที่ภาษี เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บราย
ได้ของ อบต. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 245 ลําดับที่ 15 (กอง
คลัง)

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:09:18 หน้า : 25/94



5.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท

           5.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนิน
งานการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
.2562  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.255  และตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2563 หน้า 5 ลําดับที่ 1 (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ วัสดุ ครุภัณฑ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลดานขุนทดที่ชํารุดเสียหาย ได้แก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกรมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564   (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

 1.ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้รวม  150,000  บาท เพื่อจาย
เป็นคาแบบพิมพตางๆ คาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  ดินสอ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดตอราชการและพนักงาน พวงมาลัย     พวง
มาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กอง
คลัง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

           2.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้ง
ไว้ 15,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน ชุดแก้วกาแฟ  ช้อนกาแฟ  แก้วน้ํา  แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก จาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กอง
คลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

3.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนบันทึกข้อมูล,  เทปบันทึก
ข้อมูล , หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร,  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรและ
อิงคเจ็ท, แผนกรองแสง, กระดาษตอเนื่อง, สาย
เคเบิล, Key Board, เม้าส ฯลฯ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กอง
คลัง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท

1.ประเภทคาไฟฟ้า  ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่
ใช้ประจําอาคารที่ทําการ ฯลฯ หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด เป็นไปตามหนังสือ
กรมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (กอง
คลัง)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

2.ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อ
จายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ ฯลฯ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดานขุน
ทด เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (กองคลัง)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

3.ประเภทคาบริการโทรศัพท ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจายเป็น
คาโทรศัพทสําหรับอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดาน
ขุนทด เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

4.ประเภทคาบริการไปรษณีย ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจายเป็น
คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย   ยากร คาเชาตู้
ไปรษณีย โทรเลข คาอากรแสตมป์ ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของ อบต
.ดานขุนทด เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 และ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

5.ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้ง
ไว้  30,000.-  บาท เพื่อจายเป็นคาบริการด้านโทร
คมนาคม เชน การสื่อสารระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบ
อินเตอรเน็ต  คาเชาพื้นที่ทําโฮมเพจ  และคาตออายุการทําโฮมเพ
จรายปีที่ใช้ในการติดตอประสานงานขององคการบริหารสวน
ตําบลดานขุนทดและให้บริการประชาชน เป็นไปตามหนังสือ
กรมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กอง
คลัง)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

6.คาเชาพื้นที่เว็บไซด และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  ตั้ง
ไว้  10,000.-  บาท เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซด และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 384,930 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 355,320.- บาท   เพื่อจาย
เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน   จํานวน  1
  อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 29,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,610 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 29,610 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้   29,610.- บาท  เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนอื่นแกพนักงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 (สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 791,940 บาท

งบบุคลากร รวม 283,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 283,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 283,140 บาท

1. ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้  283,140.- บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีให้แกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน   เป็นเงิน 283,140.-บาท
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 508,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 224,000 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้   224,000.- บาท   เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทน อปพร. เป็นเงิน 200,000.-บาท  และคาตอบ
แทนอื่นแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เป็น
เงิน 24,000.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน  ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557  (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

    1. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (เงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา) ตั้ง
ไว้ 4,800.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

 1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ ตั้งไว้  20,000.- บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการตั้งจุดตรวจ
ชวงเทศกาลตางๆ เชน คาป้าย สี และรายจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 4202 ลงวัน
ที่ 25  ธันวาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว
 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 (สํานักปลัด) ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 258 ลําดับที่ 1
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2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน

จํานวน 200,000 บาท

2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน  ตั้งไว้  200,000.- บาท เพื่อเป็น
คาใช้จายในการฝึกอบรม จัดตั้ง หรือทบทวน(อปพร.)  พร้อมทั้ง
วัสดุในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร  เครื่องดื่ม คาป้าย คาที่พัก คาชุดแตงกายอปพร. และราย
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2553  (สํานักปลัด) ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 258 ลําดับที่ 2

3. โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

3. โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ตั้ง
ไว้ 30,000.- บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม
โครงการฯ โดยจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร เครื่อง
ดื่ม คาป้าย  คาที่พัก และรายจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   (สํานัก
ปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 
หน้า 260 ลําดับที่ 5
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4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 30,000.- บาท  เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนโครงการฯ โดยจาย
เป็นคาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร เครื่องดื่ม คาป้าย  คาที่
พัก และรายจายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวัน
ที่  13  กุมภาพันธ  2563  (สํานักงานปลัด) ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  1 พ.ศ
.2563  หน้า 2 ลําดับที่ 1

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 393,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน จํานวน 30,000 บาท

1. โครงการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน ตั้ง
ไว้ 30,000.- บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน อุทกภัย วาตภัยน้ํา
ปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟปา การ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขถึง(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 (สํานัก
ปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
หน้า 67 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

1.วัสดุเครื่องแตงกาย   ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อสะท้อนแสง ชุดดับ
เพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ เครื่องแบบ ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง วุฒิ
บัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564   (สํานักปลัด) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

2. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจายเป็น
คาใช้จายในการจัดซื้อน้ํายาเคมีเครื่องดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง  ถังดับเพลิง วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสาย
สงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟปา ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  (สํานักปลัด)  

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

3. ประเภทวัสดุจราจร  ตั้งไว้  20,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้
จายในการจัดซื้อวัสดุจราจรตางๆ เชน  สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้งมน  กรวยจราจร ป้าย
เตือน แผนป้ายจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (สํานักปลัด) 

งบลงทุน รวม 303,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 303,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด อุปกรณบันทึกภาพ  อุปกรณ
กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง

จํานวน 303,600 บาท

1.จัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด อุปกรณบันทึกภาพ  อุปกรณ
กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง  ตั้งไว้  303,600.-บาท  เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิด อุปกรณบันทึกภาพ  อุปกรณ
กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง  เพื่อติดตั้งภายในตําบลดานขุนทด
สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  จํานวน 4 ชุด ๆ
 ละ 75,900.-บาท  แตละชุดประกอบด้วย
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              1. กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน จํานวน 8 ตัวๆละ 5,700
 บาท เป็นเงิน 45,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel
 - มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีคา
ความเข้มของแสง 0 LUX ได้
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้
 - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง
 - สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยาง
น้อย 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอยาง
น้อย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ ทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได้
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 
- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอยางน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP 
ได้เป็นอยางน้อย

2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
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 - เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศนวงจรปิด
โดยเฉพาะ
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
 - ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทําางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชอง เดียวกัน
ได้ จํานวนไมน้อยกวา 8 ชอง
 - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมน้อย
กวา 2,073,600 pixe
l - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP 
ได้ เป็นอยางน้อย 
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- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวม
ไมน้อยกวา 8 TB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมน้อยกวา 2
 ชอง 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
 - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศนวงจรปิดผาน
ระบบเครือขายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ

3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ชอง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ ราคา 8,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
 - มีลักษณะการทํางานไมน้อยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
- มี Switching Capacity ไมน้อยกวา 16 Gbps - รอง
รับ Mac Address ได้ไมน้อยกวา 8,000 Mac Address
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และ สามารถท างานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชอง เดียวกัน
ได้ จํานวนไมน้อยกวา 8 ชอง
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser 
ได้ 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง
 (สํานักปลัด)  เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ2564 ประกาศ ณ
 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 หน้า 5 ข้อ 9
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,176,468 บาท

งบบุคลากร รวม 2,767,968 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,767,968 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,680,588 บาท

1. ประเภทงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 1,680,588.-บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุง เงินเดือน
ประจําปีให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานการศึกษา          จํานวน   1   อัตรา 
2. นักวิชาการศึกษา                  จํานวน   1   อัตรา  
3. ครู                                  จํานวน   3   อัตรา 
(ตําแหนง ครู 3 อัตรา ตั้งรองรับเงินเดือนจากกรมสงเสริมปกครอง
สวนท้องถิ่น) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

2. ประเภทเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตั้งไว้ 42,000.-บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประจํา ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 3,500 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

3.ประเภทเงินวิทยฐานะ   ตั้งไว้ 126,000.-บาท เพื่อจายเป็นเงิน
คาวิทยฐานะ ตําแหนงครู คศ.2 จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 3,500 บาท จํานวน 3 อัตรา  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 861,240 บาท

       4. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้ 861,240
.-บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป    จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
 1. ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา             จํานวน    1   อัตรา
 2. ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ           จํานวน    1   อัตรา
 3. ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย      จํานวน    3   อัตรา  
 4. คนงานทั่วไป                         จํานวน   1   อัตรา   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 58,140 บาท

  5. ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง ตั้ง
ไว้ 58,140.-บาท   เพื่อจายเป็นคาครองชีพ
ลูกจ้าง จํานวน 5 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 408,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 238,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 213,500 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้  213,500.- บาท  เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนอื่นแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างประจําและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯโดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

2.ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว้ 5,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างประจําและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

3. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา)ตั้ง
ไว้ 20,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างประจํา และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

1.ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้ง
ไว้ 10,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเย็บ
หนังสือ เข้าปก คาเบี้ยประกัน คาจ้างถายพิมพเขียว คาทําป้าย
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทดในการเผย
แพรหรือรณรงคให้ประชาชนได้รับขาวสารตางๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท

1) คาใช้จายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจาย
เป็นคาพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ทั้ง 3 ศูนย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้า 48 ลําดับที่ 2   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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2.คาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด ศพด. จํานวน 30,000 บาท

2) คาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด ศพด. ตั้ง
ไว้ 30,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูสังกัด ศพด. องคการบริหารสวนตําบลดานขุน
ทด จํานวน 3 ศูนย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565)  หน้า 53 ลําดับที่ 15   (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

3) คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

3) คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม ตั้ง
ไว้ 15,000.- บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:09:18 หน้า : 42/94



4) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

 4) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

1. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อ
จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ และ
วัสดุ ครุภัณฑ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดาน
ขุนทดที่ชํารุดเสียหาย ได้แก เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ โทรทัศน  เครื่อง
เลน  CD ,VCD ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  หนังสือกรมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556   (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อสิ่งของและเครื่องใช้ตางๆ และวัสดุการศึกษาฯลฯ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  5,000.-  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน ฟิวส  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ  สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ลําโพงสนาม สายลําโพง ชิ้นสวน
วิทยุ โทรโขง วีซีเตอรมูฟวิ่งคอยส เบรกเกอร ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  ( (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.-บาท   เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด เชน แก้ว
น้ํา ถ้วย จาน ชาม ช้อน ถาด น้ํายาล้างห้องน้ํา  น้ํายาล้างจาน  ไม้
ถูพื้น  ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

4.  ประเภทวัสดุกอสร้าง ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
อุปกรณกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆปูนซีเมนต ปูน
ขาว อิฐ กระเบื้อง สังกะสี  ฆ้อน
 ตะปู คีม จอบ เสียม มีด ขวาน ตะไบ เลื่อย ทอตาง ๆ  ยาง
มะตอยถังและยาง มะตอยสําเร็จรูปชนิดถุง เสาไฟ กระจก ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

5. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้ง
ไว้  10,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย  เชน เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สําลี และผ้าพัน
แผล  ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ  ถุงมือ  น้ํายา
ตาง ๆ  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564   (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,635,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,955,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 977,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการสงเสริมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

1 โครงการสงเสริมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ ตั้ง
ไว้ 100,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับกิจกรรมและ
นันทนาการ  โดยจายเป็นคาตอบแทน ของรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้องและระบุไว้ในโครงการฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 51 ลําดับที่ 9(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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2. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาของเด็กกอนวัยเรียน

จํานวน 40,000 บาท

2 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาของเด็กกอนวัยเรียน ตั้งไว้ 40,000.- บาท  เพื่อจาย
เป็นคาใช้จายสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ  โดยจายเป็นคาอาหาร
เครื่องดื่ม คาเดินทาง และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและระบุไว้ใน
โครงการฯลฯ จํานวน 3 ศูนย    ซึ่งดําเนินการโดยองคการบริหาร
สวนตําบลดานขุนทด ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 50 ลําดับที่ 5  (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

3 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้ 20,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ โดยจายเป็นคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม    คาวิทยากรคาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และระบุไว้ในโครงการฯลฯ จํานวน 3 ศูนย ซึ่งดําเนินการโดย
องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 53 ลําดับ
ที่ 14 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 797,500 บาท

4 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ตั้ง
ไว้ 797,500.- บาท
 1 ประเภทคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด   ตั้งไว้ 514,500
.- บาท เพื่อสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3
 ศูนยคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ(รัฐประชา
สรรค)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน
กลอย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดานขุนทด ใช้ข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 28 มิถุนายน  2564 จํานวน 100 คน จัดสรรใน
อัตรามื้อละ  21  บาทตอคน จํานวน 245 วัน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924  ลง
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วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
  2 ประเภทคาการจัดการศึกษา(รายหัว) เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด ตั้งไว้ 170,000
.- บาท  เพื่อสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3
 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ(รัฐประชา
สรรค)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน
กลอย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดานขุนทด  ใช้ข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 28  มิถุนายน  2564 จํานวน 100 คน จัดสรรใน
อัตราคนละ 1,700 บาทตอคน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้า 52 ลําดับที่ 12 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
 3 ประเภทคาใช้จายการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด ตั้งไว้ 113,000
.- บาท  เพื่อสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา จํานวน 3
 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ(รัฐประชา
สรรค) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน
กลอย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดานขุนทด (เด็กอายุ 3-5 ปี)  ใช้
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่  24  มิถุนายน  2564 จํานวน 100
 คน จัดสรรในอัตราคนละ 1,130 บาทตอคน  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924  ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564    ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
. 2561 – 2565) หน้า 52 ลําดับที่ 12 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
* (โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ทั้ง 3
 รายการ ตั้งรองรับเงินสนับสนุนอุดหนุนจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น)*

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
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1. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้ง
ไว้  20,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินตางๆ วัสดุ ครุภัณฑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิด
ชอบองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  ได้แก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ(รัฐประชาสรรค), ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ซอมแซมห้องเรียน ห้องน้ําอาง
ล้างหน้า หลังคา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 958,100 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 958,100 บาท

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 958,100.-บาท  เพื่อจาย
เป็นคาอาหารเสริม(นม)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดานขุน
ทด 3 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ   (รัฐ
ประชาสรรค) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน
กลอยศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ดานขุนทด และโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านใหมเจริญสุข  โรงเรียนบ้านจั่นโคก
รักษ(รัฐประชาสรรค) และโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย จัด
สรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ใช้ข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 28 มิถุนายน  2564 ในอัตราคน
ละ 7.37.-บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กรัฐจัดสรร
ให้ จํานวน 260 วัน จํานวน 100 คน  และสําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)รัฐจัดสรร
ให้ จํานวน 260 วันจํานวน 400 คน(จํานวน 52 สัปดาหๆ
ละ 5 วัน เว้นวันเสาร – อาทิตย)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924  ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

1. คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้  20,000.-  เพื่อใช้
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการพัฒนาเดินระบบสารสนเทศและการสื่อ
สารการใช้ระบบอินเทอรเน็ต  คาธรรมเนียมการใช้บริการโทร
คมนาคม  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดานขุนทด

จํานวน 1,680,000 บาท

1) อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดานขุนทดตั้งไว้ 1,680,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคา
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านใหมเจริญสุขโรงเรียนบ้าน
จั่นโคกรักษ(รัฐประชาสรรค) และ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน
กลอย  ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดสรรให้เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 – ป.6 ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 28  มิถุนายน  2564 จํานวน 400 คน   ในอัตราคน
ละ  21 บาท  จํานวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ ว 3924  ลงวัน
ที่  8  กรกฎาคม  2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,984,890 บาท

งบบุคลากร รวม 1,097,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,097,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 851,580 บาท

1. ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ตั้งไว้
รวม  851,580.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1) นักบริหารงานสาธารณสุข  
2) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

2. ประเภทเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ตั้งไว้ 42,000.- บาท   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 12  เดือน ๆ
 ละ 3,500.-บาท  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้
จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 204,000 บาท

 3. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 204,000 บาท  เพื่อ
จายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 1,587,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 277,510 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 232,510 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ตั้งไว้  232,510.-  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนอื่นแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และเพื่อ
สนับสนุนคาปวยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่นที่ผานการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงระยะยาวและ
เป็นบุคคลในพื้นที่ เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 144,000.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ มท
 0819.2/ว3811  ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

3.ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา)   ตั้ง
ไว้ 35,000.- บาท เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 1,304,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

2. คาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยฯ

จํานวน 16,800 บาท

 2. คาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยฯ  ตั้งไว้  16,800.-บาท เพื่อ
จายเป็นคาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดยการสํารวจจํานวน
ประชากรสุนัขและแมว  ปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาทตอครั้ง(ปี
ละ 6 บาท)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1745  ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2560
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3.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

3.คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 108,000.-บาท   เพื่อจายเป็น
คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  หนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

4.คาจ้างเก็บขนขยะ และคาจ้างฝังกลบบอขยะ จํานวน 600,000 บาท

4.คาจ้างเก็บขนขยะ และคาจ้างฝังกลบบอขยะ ตั้ง
ไว้ 600,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างเก็บขนขยะ คาจ้างฝังกลบ
บอขยะภายในพื้นที่ตําบลดานขุนทด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

5.คาจ้างเหมากําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา จํานวน 50,000 บาท

5.คาจ้างเหมากําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา  ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อ
จายเป็นคาจ้างเหมากําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายเป็น
คาจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําสิ่งตางๆ ที่จําเป็น เชน คาจ้าง
ถายพิมพเขียว  เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  คาธรรมเนียม  คาลง
ทะเบียน  คาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล คาจ้างเหมาจัดทําวารสารสื่อ
สิ่งพิมพ  คาโฆษณาและเผยแพร             คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทดในการเผยแพร
หรือรณรงคให้ประชาชนได้รับขาวสาร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และและหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดตามฤดูกาล เชน โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
ฯลฯ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 1.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรค
ระบาดตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม เชน โรคไข้เลือดออก โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฯลฯ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้ 100,000.-  บาท เพื่อใชจายในการจัดโครงการ  โดยจายเป็น
คาจัดอบรม  คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ ตามหนังสือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 76 ลําดับ
ที่ 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

10. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

     10. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  และและหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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11.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 30,000 บาท

 11.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก ตั้ง
ไว้ 30,000.-บาท เพื่อใช้จายในการจัดโครงการ โดยจายเป็นคา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คา
พาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นใน
โครงการ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษโลก พ.ศ.2561  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

12.โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดตอหรือโรคระบาด

จํานวน 20,000 บาท

12.โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณี
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอหรือโรคระบาด ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอหรือโรค
ระบาด ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 5 ลําดับที่ 1 
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2. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารี

จํานวน 80,000 บาท

2. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารี  ตั้ง
ไว้ 80,000.-  บาท เพื่อใชจายในการจัดโครงการ  โดยจายเป็นคา
จัดอบรม  คาวิทยากร  คาวัคซีน  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆที่ใช้ในการ
ดําเนินโครงการ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 1745 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2560  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1092 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) หน้า 78  ข้อ 9 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

3. โครงการจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย จํานวน 20,000 บาท

 3. โครงการจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย ตั้ง
ไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้จายในการจัดโครงการ โดยจายเป็นคา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คา
พาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) หน้า  ข้อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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4. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

   4. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย   เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตั้ง
ไว้ 20,000.- บาท เพื่อใชจายในการจัดโครงการ โดยจายเป็นคา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ   คาวิทยากร  คา
พาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นใน
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7มีนาคม 2561 และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) หน้า 264 ลําดับที่ 7   (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

5. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 120,000 บาท

5. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้ง
ไว้ 120,000.- บาท    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการ โดย
จายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาจัด
เตรียมสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 76 ข้อ 6 (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)
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6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5

จํานวน 10,000 บาท

6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุนละอองขนาด
เล็ก PM 2.5   ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อใชจายในการจัด
โครงการ โดยจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ   คาวิทยากร  คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นในโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533  ลงวันที่ 27  มกราคม 2563 ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 3 ข้อ1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

7. โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงใน              ระยะยาว

จํานวน 50,000 บาท

7. โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อใชจายในการ
จัดโครงการ โดยจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาวิทยากร  คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นในโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6  กุมภาพันธ 2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)        
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8. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะ

จํานวน 40,000 บาท

8. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อใชจายในการจัด
โครงการ โดยจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาวัสดุ
อุปกรณ             คาวิทยากร  คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้
จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นในโครงการ  ตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่  18  ตุลาคม 2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 262 ข้อ1     (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)   

9. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

      9. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม ตั้ง
ไว้ 10,000.- บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 1. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้ง
ไว้  10,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือครุภัณฑตาง ๆ
 ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เชน  คาครุภัณฑสํานักงาน คาครุภัณฑ
วิทยาศาสตรและการแพทย  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เป็นต้นเป็น
ไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

1. ประเภทคาวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000.- บาท  เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แก้วน้ํา แปรงขัดห้อง
น้ํา ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

จํานวน 300,000 บาท

1.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข    ตั้งไว้ 300,000.- บาท  เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ เพื่อจัด
สรร ชุมชน/หมูบ้านละ 20,000 บาท ให้มีความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจแตละโครงการ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/              ว 1745 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561- 2565 )  หน้า 80 ข้อ 14
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งานโรงพยาบาล รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

1. ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้ง
ไว้ 100,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย เชน ยา อุปกรณ  เวชภัณฑ สําหรับป้องกันเชื้อ
โรค น้ํายาฆาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสารเคมี
ตางๆที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค อุปกรณปฐมพยาบาล
เบื้องต้นสําหรับบริการประชาชน  หูฟังแพทย  เครื่องวัดความ
ดัน เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องวัดระดับน้ําตาล  ทรายอะเบท น้ํายา
กําจัดตัวแกยุงลาย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)          

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,105,240 บาท

งบบุคลากร รวม 902,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 740,040 บาท

1.  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น  ตั้งไว้
รวม  740,040.-บาท   เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2   อัตรา  ดังนี้
1) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   
2) นักพัฒนาชุมชน    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

2. ประเภทเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  ตั้งไว้รวม   42,000.-บาท   เพื่อจายเป็นเงินประจํา
ตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  จํานวน  12 เดือนๆ ละ  3,500.-บาท  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)           

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

3. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้     108,000
.-บาท  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานจ้าง  จํานวน  1
   อัตรา  ดังนี้   
1) คนงานทั่วไป   เป็นเงิน      108,000.-บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองสวัสดิการสังคม)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

4. ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  12,000
.-บาท  เพื่อจายเป็นเงินให้แกพนักงานจ้าง  จํานวน  1
   อัตรา  ดังนี้   
1) คนงานทั่วไป   เป็นเงิน      12,000.-บาท   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)  
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งบดําเนินงาน รวม 203,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 71,200 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น   ตั้งไว้  71,200.- บาท  เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนอื่นแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้ง
ไว้ 10,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  (กองสวัสดิการสังคม)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

3. ประเภทคาเชาบ้าน   ตั้งไว้  72,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคา
เชาบ้านของพนักงานสวนตําบล   เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ.2562  (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

4. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา)  ตั้ง
ไว้ 10,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

1. ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้
รวม 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คา
จ้างเหมาแรงงานในการจัดทําสิ่งตางๆ ที่จําเป็น คาจ้างถาย
พิมพเขียว เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลในการเผย
แพรหรือรณรงคให้ประชาชนได้รับข้อมูลขาวสารตางๆ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองสวัสดิการ
สังคม)   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

 1. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม ตั้ง
ไว้ 10,000.- บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง    และผู้
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564     (กองสวัสดิการสังคม)   
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2. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

2. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง    และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564     (กองสวัสดิการสังคม)   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 1. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้ง
ไว้  10,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือครุภัณฑตาง ๆ
 ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เชน  คาครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฯลฯ เป็นต้นเป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  (กอง
สวัสดิการสังคม)   
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว จํานวน 150,000 บาท

1. โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว  ตั้ง
ไว้  150,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการ  โดย
จายเป็นคาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คา
พาหนะ  คาจัดเตรียมสถานที่  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นใน
โครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสวัสดิการ
สังคม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 69 ลําดับที่ 4  

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท

 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  ตั้ง
ไว้  30,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการ  โดยจาย
เป็นคาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คา
พาหนะ  คาจัดเตรียมสถานที่  และคาใช้จายอื่นๆ  ในการบรรเทา
ความเดือดร้อนแกผู้พิการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม  และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 (กองสวัสดิการสังคม)  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 68 ลําดับที่ 2  

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:09:18 หน้า : 66/94



3.  โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลดานขุนทด จํานวน 20,000 บาท

3.  โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลดานขุนทด ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการและศึกษา
ดูงาน  โดยจายเป็นคาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คา
วิทยากร  คาพาหนะ  คาจัดเตรียมสถานที่  และคาใช้จาย
อื่นๆ   ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0818.2/ว 257  ลงวัน
ที่  9  กุมภาพันธ  2564  (กองสวัสดิการสังคม) ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 70 ลําดับที่ 7 

4.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีราย
ได้น้อย

จํานวน 30,000 บาท

4.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัด
โครงการ  โดยจายเป็นคาเครื่องอุปโภคบริโภค  และหรือคาใช้
จายในการครองชีพตามความจําเป็น  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จํา
เป็นในโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(กอง
สวัสดิการสังคม) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 335,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผานการเลน จํานวน 30,000 บาท

 1. โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผานการ
เลน  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
การ คาวัสดุในการสร้างสนามเด็กเลน  ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3679 ลงวัน
ที่  13  พฤศจิกายน  2561 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 305,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 305,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ําหนองโสน   บ้านหนองโสน 
หมูที่ 11

จํานวน 305,000 บาท

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ําหนองโสน   บ้านหนอง
โสน หมูที่ 11 ตั้งไว้  305,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างทาง
คสล. กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 279 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 837 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561–2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ
.2563 หน้า 13 ข้อ 141
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

1. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อนําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสูการปฏิบัติ การสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการประชุมประชาคมแผน
ชุมชน  การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองคกรชุมชน สนับ
สนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย เชน  เครื่องเขียนแบบ
พิมพ  คาอาหาร เครื่องดื่ม และรายจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัด
ทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ
.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว856  ลงวัน
ที่ 12  มีนาคม  2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว179  ลงวัน
ที่  15  มกราคม  2562   และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1921  ลงวัน
ที่ 16  พฤษภาคม  2562 (สํานักปลัด) ดังปรากฏในดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 254 ข้อ 1
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2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้ง
ไว้ 20,000.-  บาท เป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการเองหรืออุดหนุนให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการใน
ลักษณะบูรณาการ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา การจัดอบรมจัดกิจกรรม
รณรงค การบําบัดรักษาฟนฟู โดยคํานึงถึงสถานการณคลัง  เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188  ลงวัน
ที่ 28 ธันวาคม  2562    (สํานักปลัด)  ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 71 ข้อ 3

3.โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

 3.โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ   ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนโครงการ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็น
ศูนยรวมแหงความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดย
การสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันของชาติและให้ประชาชนมี
สวนรวมในกิจกรรมดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  (สํานักปลัด)  ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 255 ลําดับที่ 4

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

3. โครงการฝึกอบรมอาชีพ  ตั้งไว้  30,000.- บาท  เพื่อเป็นคาใช้
จายในการจัดโครงการ  โดยจายเป็นคาอาหาร  เครื่องดื่ม  คา
วัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาพาหนะ  คาจัดเตรียมสถานที่  และ
คาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นในโครงการ   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 71 ลําดับที่ 2  (กองสวัสดิการสังคม) 
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5. โครงการขยายผลหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน

จํานวน 100,000 บาท

5. โครงการขยายผลหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  มั่น
คง มั่งคั่ง ยั่งยืน   ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
จัดโครงการและศึกษาดูงาน  โดยจายเป็นคาอาหาร  เครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คาพาหนะ  คาจัดเตรียมสถาน
ที่  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) หน้า 72 ลําดับที่ 5  (กองสวัสดิการสังคม)  

6. โครงสงเสริมชองทางการตลาดผลิตภัณฑกลุมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

6. โครงสงเสริมชองทางการตลาดผลิตภัณฑกลุมอาชีพ ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการ  โดยจาย
เป็นคาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาวิทยากร  คา
พาหนะ  คาจัดเตรียมสถานที่  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

 1. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ  ตั้งไว้  30,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
จัดการแขงกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ   โดยจายเป็นคาวัสดุ
อุปกรณการแขงขัน คาใช้จายในการจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 54 ลําดับ
ที่ 1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จํานวน 50,000 บาท

2. คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลดานขุนทดต้านภัยยาเสพติด และ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 236 ลําดับที่ 10 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในตําบลดานขุนทด

จํานวน 20,000 บาท

 1.  โครงการสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรม เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในตําบลดานขุนทด ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจายเป็น
คาใช้จายสําหรับกิจกรรมตางๆ  โดยจายเป็นคาจัดเตรียมสถาน
ที่  คา ทําอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คาวิทยากร  คาเครื่อง
เสียง  คาใช้จายที่ระบุไว้ในโครงการ  ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดังปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )หน้า 235 ข้อ 6 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายสําหรับกิจกรรมตาง ๆ  ในงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 –
 2565 ) หน้า 233 ข้อ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 7,964,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,511,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,511,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,005,480 บาท

  1. ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ตั้งไว้
รวม 1,005,480.-บาท   เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา ดัง
นี้
1) นักบริหารงานชางระดับต้น (ผู้อํานวยการกองชาง)        
2) นายชางโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน                         
3) เจ้าพนักงานธุรการ   ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  2. ประเภทเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ตั้ง
ไว้  42,000.- บาท   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการ
กองชาง จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (กองชาง)

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:09:18 หน้า : 74/94



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 451,920 บาท

3. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง      ตั้งไว้ 451,920
.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา ดังนี้
                   1) ผู้ชวยนายชางโยธา             
                   2) ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า          
                   3) คนงานทั่วไป            
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

4. ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้ง
ไว้   12,000.- บาท   เพื่อจายเป็นคาครองชีพพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา   เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)                
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งบดําเนินงาน รวม 836,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 391,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 372,000 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ   ตั้งไว้ 372,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เป็นเงิน  122,000.-บาท  และคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างบุคคล ผู้ตรวจรับ
พัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เป็น
เงิน 250,000.-บาท  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ  2560  ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19  กันยายน 2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กอง
ชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

3. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา)  ตั้ง
ไว้  9,600.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้ 20,000
.- บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างเหมา
เดินทอประปา คาจ้างเขียนแบบและแก้ไขแบบงานกอสร้าง คา
จ้างเหมาแรงงานในการจัดทําสิ่งตาง ๆ ที่จําเป็น คาจ้างถาย
พิมพเขียว  คาเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  คาธรรมเนียม ฯลฯ
   เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564  (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

1. คาใช้จายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม ตั้ง
ไว้ 10,000.- บาท เพื่อจายเป็น คาใช้จายในการลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้
ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 (กอง
ชาง) 

2. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

2. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองชาง) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

1.2.ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้ง
ไว้ 200,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย
ตางๆที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทดที่
เกิดความชํารุดเสียหาย ได้แก ถนน ระบบระบายน้ํา หอกระจา
ยขาว อาคารสํานักงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  (กองชาง)

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:09:18 หน้า : 78/94



ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

 1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจาย
เป็นคาซื้อฟิวส หลอดไฟ ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับซอมแซมไฟฟ้าภาย
ในตําบลดานขุนทดและในสํานักงาน เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองชาง) 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

2. ประเภทวัสดุกอสร้าง ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาซื้อ
วัสดุกอสร้าง ค้อน คีมทราย ปูน เทปวัดระยะ ยางมะตอย  ฯลฯ
 เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2564 (กองชาง) 
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งบลงทุน รวม 5,616,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 19,500 บาท

1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง) ตั้ง
ไว้ 19,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง(ระบบ Inverter)  ขนาดไม
ต่ํากวา 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563
 (กองชาง)
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2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 39,800 บาท

2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง) ตั้ง
ไว้ 39,800 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง(ระบบ Inverter)  ขนาดไม
ต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกวา
7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563
 (กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,557,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

1. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
ไว้  30,000.-บาท   เพื่อจายเป็นในการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบองคการบริหารสวน
ตําบล    ดานขุนทด  ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจั่น
โคกรักษ(รัฐประชาสรรค), ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลดานขุนทด และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อย
ดอนกลอย ห้องเรียน ห้องน้ํา อางล้างหน้า หลังคา ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ. 2561 – 2565)   หน้า 55 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)

1.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายไรนายเสนาะถึงนานายบุญธรรม 
บ้านหาญ  หมูที่ 1

จํานวน 201,000 บาท

1.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายไรนายเสนาะถึงนานาย
บุญธรรม บ้านหาญ  หมูที่ 1  ตั้งไว้  201,000.-บาท  เพื่อจายเป็น
คากอสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 245 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดอัดแนนรวมไมน้อยกวา 189.26 ลบ.ม. ราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ
. 2563 หน้า 4 ข้อ 18
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10.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายโนนบ้านน้อยเชื่อมตอหมูที่ 9  
บ้านดานขุนทด หมูที่  8

จํานวน 195,000 บาท

10.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายโนนบ้านน้อยเชื่อมตอหมู
ที่ 9  บ้านดานขุนทด หมูที่  8 ตั้งไว้  195,000.-บาท  เพื่อจาย
เป็นคากอสร้างถนนคสล
. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 380 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 9 ข้อ 6

11.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก เส้นนานายสมควร เหิมขุนทด รวม
บ้านจั่น หมูที่ 3

จํานวน 264,000 บาท

11.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก เส้นนานายสมควร เหิมขุน
ทด รวมบ้านจั่น หมูที่ 3  ตั้งไว้  264,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคา
กอสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดอัดแนนรวมไมน้อยกวา 249 ลบ.ม. ราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  พ.ศ
. 2563 หน้า 11 ข้อ 377
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12.โครงการกอสร้างถนนคสล. บ้านใหมไชยณรงคเชื่อมบ้านดง
กระสัง  บ้านใหมไชยณรงค หมูที่ 10

จํานวน 197,000 บาท

12.โครงการกอสร้างถนนคสล. บ้านใหมไชยณรงคเชื่อมบ้านดง
กระสัง  บ้านใหมไชยณรงค หมูที่ 10 ตั้งไว้  197,000.-บาท  เพื่อ
จายเป็นคากอสร้างถนนคสล
. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 400 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ
.2563 หน้า 21 ข้อ 390

13.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยหน้าบ้านต้นปลาเผา บ้านโคก
พัฒนา หมูที่ 12

จํานวน 210,000 บาท

13.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยหน้าบ้านต้นปลาเผา บ้านโคก
พัฒนา หมูที่ 12 ตั้งไว้  210,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 400 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ
.2563 หน้า 13 ข้อ 411

14.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายนานายจรูญ บ้านใหมไทยเจริญ 
หมูที่ 13

จํานวน 247,000 บาท

14.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายนานายจรูญ บ้านใหมไทย
เจริญ หมูที่ 13 ตั้งไว้  247,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 480 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ
.2563 หน้า 15 ข้อ 167
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15.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายนายต้อผลไม้  บ้านโพธิ์ทอง
พัฒนา หมูที่ 14

จํานวน 176,000 บาท

15.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายนายต้อผลไม้  บ้านโพธิ์ทอง
พัฒนา หมูที่ 14 ตั้งไว้  176,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 97 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตหักบอพักรวมไมน้อยกวา 475 ตร.ม. แบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–
2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้า 5 ข้อ 85

16.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยสงวนวิช  บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา หมูที่ 15

จํานวน 245,000 บาท

16.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยสงวนวิช  บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา หมูที่ 15 ตั้งไว้  245,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้าง
ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 91 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 455 ตร.ม. วางทอคสล
.ขนาด dia 0.40 ม.จํานวน 7 ทอน ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 5 พ.ศ
.2563 หน้า 6 ข้อ 331

17.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านจั่นสันติสุข เชื่อมบ้านใหมไชย
ณรงค หมูที่ 10     บ้านจั่นสันติสุข หมูที่ 16

จํานวน 299,000 บาท

17.โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านจั่นสันติสุข เชื่อมบ้านใหม
ไชยณรงค หมูที่ 10     บ้านจั่นสันติสุข หมูที่ 16  ตั้ง
ไว้  299,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 365 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดอัดแนนรวมไมน้อยกวา 281.96 ลบ.ม. ราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  พ.ศ
. 2563 หน้า 13 ข้อ 216
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18.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยหลังการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
ดานขุนทด  บ้านสร้างสรรคพัฒนา หมูที่ 17

จํานวน 197,000 บาท

18.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยหลังการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอดานขุนทด  บ้านสร้างสรรคพัฒนา หมูที่ 17 ตั้ง
ไว้  197,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล
. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 400 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข  ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 หน้า 4 ข้อ 487

2.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกทางไปโนนสะเดา บ้านหัวบึง หมูที่ 2 จํานวน 250,000 บาท

2.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกทางไปโนนสะเดา บ้านหัวบึง หมู
ที่ 2  ตั้งไว้  250,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 255 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดอัดแนนรวมไมน้อยกวา 235.24 ลบ.ม. ราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  พ.ศ
. 2564 หน้า 2 ข้อ 25

3.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายกกนา บ้านจั่น หมูที่ 3 จํานวน 300,000 บาท

3.โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายกกนา บ้านจั่น หมูที่ 3  ตั้ง
ไว้  300,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 455 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกบดอัดแนนรวมไมน้อยกวา 283.24 ลบ.ม. ราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  พ.ศ
. 2563 หน้า 5 ข้อ 299
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4.โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคสล.ภายในหมูบ้าน บ้านโคก
รักษ  หมูที่ 4

จํานวน 300,000 บาท

4.โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคสล.ภายในหมูบ้าน บ้านโคก
รักษ  หมูที่ 4  ตั้งไว้  300,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างปู
ผิวจราจรแอสฟัลทติก  กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 235 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลทติกไมน้อย
กวา 940 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–
2565)  หน้า 140 ข้อ 255

5.โครงการกอสร้างถนนคสล.ซอยบ้านทิดลอน  บ้านใหมเจริญสุข  
หมูที่ 5

จํานวน 301,000 บาท

5.โครงการกอสร้างถนนคสล.ซอยบ้านทิดลอน  บ้านใหมเจริญ
สุข  หมูที่ 5  ตั้งไว้  301,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน
คสล. ชวงที่ 1 กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 135 เมตร ชวง
ที่ 2 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45 เมตรหรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 585 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง)ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ
.2564 หน้า 3 ข้อ 73

6.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายหลังวัดบ้านใหมเจริญสุข  หมูที่ 5 จํานวน 1,610,000 บาท

6.โครงการกอสร้างถนนคสล. สายหลังวัดบ้านใหมเจริญสุข  หมู
ที่ 5  ตั้งไว้  1,610,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล
. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 610 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 3,050 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หน้า 6 ข้อ 4

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:09:18 หน้า : 87/94



7.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางกล้วย  ชาติพุทรา บ้าน
ถนนหักน้อย  หมูที่ 6

จํานวน 138,000 บาท

7.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางกล้วย  ชาติพุทรา บ้าน
ถนนหักน้อย  หมูที่ 6  ตั้งไว้  138,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอ
สร้างถนนคสล. ชวง
ที่ 1 กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 22 เมตร ชวง
ที่ 2 กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15 เมตร ชวง
ที่ 3 กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 38 เมตรหรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 269 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หน้า 5 ข้อ 1

8.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยชางต้อ บ้านถนนหักน้อย  หมูที่ 6 จํานวน 127,000 บาท

8.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยชางต้อ บ้านถนนหักน้อย  หมู
ที่ 6  ตั้งไว้  127,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล
. ชวงที่ 1 กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 12 เมตร ชวง
ที่ 2 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 53 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 248 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หน้า 6 ข้อ 2

9.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยคุณเอ๋ บ้านดอนกลอย หมูที่ 7 จํานวน 250,000 บาท

9.โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยคุณเอ๋ บ้านดอนกลอย หมู
ที่ 7 ตั้งไว้  250,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล
. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 475 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพราย
ละเอียดตามแบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองชาง) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) แก้ไข  ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 หน้า 3 ข้อ 364
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

1.คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K)(คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

จํานวน 20,000 บาท

1.คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K)(คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพื่อจาย
เป็นคาเงินชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (คา K) เพื่องานกอ
สร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาสาธารณูปการเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะ  เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (0405.2/ว110  ลง
วันที่  5  มีนาคม  2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2147  ลงวันที่  11 กรกฎาคม  2561 (กอง
ชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 452,120 บาท

งบบุคลากร รวม 321,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 321,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 157,200 บาท

1.  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้ 157,200.- บาท เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีให้แกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
1) เจ้าพนักงานการเกษตร  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน เป็น
เงิน    157,200.-บาท
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,220 บาท

2.ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ตั้งไว้ 2,220.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาครองชีพพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,200 บาท

3. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้ง
ไว้ 148,200.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงาน
จ้าง จํานวน   1  อัตรา ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เกษตร   เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,100 บาท

 4. ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง   ตั้ง
ไว้  14,100.- บาท  เพื่อจายเป็นคาครองชีพ
ลูกจ้าง  จํานวน   1  อัตรา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (สํานักปลัด)  
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งบดําเนินงาน รวม 130,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,600 บาท

1.ประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ตั้งไว้   25,600.- บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบ
แทนอื่นแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

 1. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้ง
ไว้ 4,800.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(3) โครงการลดปริมาณการใช้สารเคมี จํานวน 30,000 บาท

3. โครงการลดปริมาณการใช้สารเคมี  ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อ
จายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฯ โดยจายเป็นคาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาวิทยากร  คาพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นในโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สํานัก
ปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
หน้า 61 ข้อ 6

1. โครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยหมักแห้ง จํานวน 30,000 บาท

1. โครงการสงเสริมการผลิตปุ๋ยหมักแห้ง  ตั้ง
ไว้ 30,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฯ โดย
จายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาวิทยากร  คา
พาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (สํานักปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หน้า 64 ข้อ 18
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2.โครงการให้ความชวยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จํานวน 20,000 บาท

2.โครงการให้ความชวยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  ตั้ง
ไว้ 20,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคาเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผู้มีราย
ได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้
ในการดํารงชีพ ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7798  ลงวัน
ที่ 29  ธันวาคม 2563  (สํานักปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ
. 2564 หน้า 3 ลําดับที่ 1 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจายเป็นคา
วัสดุเพาะชํา พันธุพืช ปุ๋ย จอบ เสียม สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว
. 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด) 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.  คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

จํานวน 40,000 บาท

 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ตั้ง
ไว้  40,000.- บาท  เพื่อใช้จายในการจัดโครงการ โดยจายเป็นคา
จัดซื้อพันธุกล้าไม้  คาจัดซื้อต้นไม้   คาป้ายโครงการ  คาจัด
เตรียมสถานที่  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560  (สํานักปลัด) ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
. 2561 – 2565)  หน้า 268 ลําดับที่ 2 

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:09:18 หน้า : 94/94



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

152,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,266,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,072,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสํารองจาย 824,952

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

550,000

1.คาใช้จายเงินสมทบ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่(สปสช.)

270,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

152,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,266,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,072,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสํารองจาย 824,952

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

550,000

1.คาใช้จายเงินสมทบ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่(สปสช.)

270,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

3,247,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,973,220 283,140 1,680,588 851,580 740,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 173,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,115,040 861,240 204,000 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

62,460 58,140 12,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,030,210 224,000 213,500 232,510 71,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 5,000 10,000 10,000

คาเชาบ้าน 501,600 72,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

3,247,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,005,480 157,200 9,691,248

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

2,220 86,220

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 173,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 451,920 148,200 2,888,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 14,100 158,700

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

372,000 25,600 2,169,020

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 55,000

คาเชาบ้าน 573,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

110,700 4,800 20,000 35,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 80,000 10,000 10,000 10,000

2.คาจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไป

216,000

คาจ้างเหมาบริการ 150,000

คาธรรมเนียมตางๆ 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

1. คาใช้จายในการลง
ทะเบียนการฝึกอบรม

100,000 10,000

2. คาใช้จายในการลง
ทะเบียนการฝึกอบรม

30,000

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:55:48 หน้า : 5/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

9,600 4,800 194,900

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 130,000

2.คาจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไป

216,000

คาจ้างเหมาบริการ 150,000

คาธรรมเนียมตางๆ 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

1. คาใช้จายในการลง
ทะเบียนการฝึกอบรม

10,000 120,000

2. คาใช้จายในการลง
ทะเบียนการฝึกอบรม

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.คาจ้างสํารวจความพึง
พอใจ

20,000

3. โครงการประชา
สัมพันธ์งานจัดเก็บราย
ได้

20,000

3. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

200,000

(2) คาใช้จายในการ
เลือกตั้ง

200,000

3. คาใช้จายในการฝึก
อบรมและทัศนะศึกษาดู
งาน

400,000

4.โครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

30,000

4.โครงการอบรม
กฎหมายนารู้สูชมุชน

30,000

5.โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.คาจ้างสํารวจความพึง
พอใจ

20,000

3. โครงการประชา
สัมพันธ์งานจัดเก็บราย
ได้

20,000

3. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

200,000

(2) คาใช้จายในการ
เลือกตั้ง

200,000

3. คาใช้จายในการฝึก
อบรมและทัศนะศึกษาดู
งาน

400,000

4.โครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

30,000

4.โครงการอบรม
กฎหมายนารู้สูชมุชน

30,000

5.โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7.โครงการองค์การ
บริหารสวนตําบลดาน
ขุนทดบริการประชาชน
เคลื่อนที่ รวมกับอําเภอ
ดานขุนทด

20,000

8.โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แกคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และ
พนักงานสวนตําบล

30,000

9.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต.  
ผู้นําท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง ประจําปี พ.ศ.2565

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 30,000 10,000 10,000

1. โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7.โครงการองค์การ
บริหารสวนตําบลดาน
ขุนทดบริการประชาชน
เคลื่อนที่ รวมกับอําเภอ
ดานขุนทด

20,000

8.โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แกคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และ
พนักงานสวนตําบล

30,000

9.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต.  
ผู้นําท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง ประจําปี พ.ศ.2565

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 480,000

1. โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้งหรือ
ทบทวน

200,000

1. โครงการสงเคราะห์
ชวยเหลือประชาชน

30,000

3. โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

30,000

4. โครงการฝึกอบรมจัด
ตั้ง/ทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

30,000

4) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

25,000

1. คาใช้จายในการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก

10,000

1. โครงการสงเสริม
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้งหรือ
ทบทวน

200,000

1. โครงการสงเคราะห์
ชวยเหลือประชาชน

30,000

3. โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

30,000

4. โครงการฝึกอบรมจัด
ตั้ง/ทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

30,000

4) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

25,000

1. คาใช้จายในการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก

10,000

1. โครงการสงเสริม
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนโครงการเปิดโลก
กว้างเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาของเด็กกอนวัย
เรียน

40,000

2.คาใช้จายในการ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูสังกัด ศพด.

30,000

3) คาใช้จายในการลง
ทะเบียนการฝึกอบรม

15,000

3. คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนโครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

3.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

797,500

2. คาจ้างสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ

16,800

3.คาจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไป

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนโครงการเปิดโลก
กว้างเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาของเด็กกอนวัย
เรียน

40,000

2.คาใช้จายในการ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูสังกัด ศพด.

30,000

3) คาใช้จายในการลง
ทะเบียนการฝึกอบรม

15,000

3. คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนโครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

3.โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

797,500

2. คาจ้างสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ

16,800

3.คาจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไป

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.คาจ้างเก็บขนขยะ 
และคาจ้างฝังกลบบอ
ขยะ

600,000

5.คาจ้างเหมากําจัด
วัชพืชในแหลงน้ํา

50,000

10. คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

10,000

1.โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคระบาด
ตามฤดูกาล เชน โรคไข้
เลือดออก โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ฯลฯ ของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

100,000

11.โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก

30,000

3. โครงการจิตอาสาเรา
ทําความดีเพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.คาจ้างเก็บขนขยะ 
และคาจ้างฝังกลบบอ
ขยะ

600,000

5.คาจ้างเหมากําจัด
วัชพืชในแหลงน้ํา

50,000

10. คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

10,000

1.โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคระบาด
ตามฤดูกาล เชน โรคไข้
เลือดออก โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ฯลฯ ของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

100,000

11.โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก

30,000

3. โครงการจิตอาสาเรา
ทําความดีเพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการฝึกอบรม
และให้ความรู้ในการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อ
ควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

20,000

5. โครงการโรงเรียนสง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

120,000

12.โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผล
กระทบกรณีสถานการณ์
การแพรระบาดของโรค
ติดตอหรือโรคระบาด

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการฝึกอบรม
และให้ความรู้ในการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อ
ควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

20,000

5. โครงการโรงเรียนสง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

120,000

12.โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผล
กระทบกรณีสถานการณ์
การแพรระบาดของโรค
ติดตอหรือโรคระบาด

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนา วรขัต
 ิยราชนารี

80,000

6. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5

10,000

7. โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงใน             
 ระยะยาว

50,000

8. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการขยะ

40,000

9. คาใช้จายในการลง
ทะเบียนการฝึกอบรม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนา วรขัต
 ิยราชนารี

80,000

6. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5

10,000

7. โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงใน             
 ระยะยาว

50,000

8. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการขยะ

40,000

9. คาใช้จายในการลง
ทะเบียนการฝึกอบรม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

30,000

1. โครงการภูมิคุ้มภัย
สายใยครอบครัว

150,000

3.  โครงการสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลดาน
ขุนทด

20,000

4.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย

30,000

1. โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้อง
ถิ่นไทย ผานการเลน

30,000

2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

1.โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

15,000 25,000

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

30,000

1. โครงการภูมิคุ้มภัย
สายใยครอบครัว

150,000

3.  โครงการสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลดาน
ขุนทด

20,000

4.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย

30,000

1. โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้อง
ถิ่นไทย ผานการเลน

30,000

2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

1.โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

20,000

4. โครงการฝึกอบรม
อาชีพ

30,000

5. โครงการขยายผลหมู
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน

100,000

6. โครงสงเสริมชองทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์กลุม
อาชีพ

20,000

2. คาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน

(1) คาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

1. โครงการสงเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในตําบลดานขุนทด

2. โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

20,000

4. โครงการฝึกอบรม
อาชีพ

30,000

5. โครงการขยายผลหมู
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน

100,000

6. โครงสงเสริมชองทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์กลุม
อาชีพ

20,000

2. คาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน

50,000 50,000

(1) คาใช้จายในการ
จัดการแขงขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

30,000 30,000

1. โครงการสงเสริม
คุณธรรม-จริยธรรม เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในตําบลดานขุนทด

20,000 20,000

2. โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

1.  คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติการ
ดําเนินการหรือสนับ
สนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

(3) โครงการลดปริมาณ
การใช้สารเคมี

1. โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมักแห้ง

2.โครงการให้ความชวย
เหลือเกษตรกรผู้มีราย
ได้น้อย

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 978,100 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

1.  คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติการ
ดําเนินการหรือสนับ
สนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

40,000 40,000

(3) โครงการลดปริมาณ
การใช้สารเคมี

30,000 30,000

1. โครงการสงเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมักแห้ง

30,000 30,000

2.โครงการให้ความชวย
เหลือเกษตรกรผู้มีราย
ได้น้อย

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 998,100

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุกอสร้าง 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 100,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 230,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 105,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

110,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 230,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

1 ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์(รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ 
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง

100,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

1.จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด อุปกรณ์บันทึก
ภาพ  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ พร้อมติดตั้ง

303,600

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง)

2.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

1 ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์(รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ 
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง

100,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

1.จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด อุปกรณ์บันทึก
ภาพ  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ พร้อมติดตั้ง

303,600

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง)

19,500 19,500

2.เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง)

39,800 39,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ําหนอง
โสน   บ้านหนองโสน 
หมูที่ 11

305,000

1. โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายไรนาย
เสนาะถึงนานาย
บุญธรรม บ้านหาญ  หมู
ที่ 1

10.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. สายโนนบ้าน
น้อยเชื่อมตอหมูที่ 9  
บ้านดานขุนทด หมูที่  8

11.โครงการกอสร้าง
ถนนหินคลุก เส้นนา
นายสมควร เหิมขุนทด 
รวมบ้านจั่น หมูที่ 3

12.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. บ้านใหมไชย
ณรงค์เชื่อมบ้านดง
กระสัง  บ้านใหมไชย
ณรงค์ หมูที่ 10

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:55:48 หน้า : 31/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ําหนอง
โสน   บ้านหนองโสน 
หมูที่ 11

305,000

1. โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

1.โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายไรนาย
เสนาะถึงนานาย
บุญธรรม บ้านหาญ  หมู
ที่ 1

201,000 201,000

10.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. สายโนนบ้าน
น้อยเชื่อมตอหมูที่ 9  
บ้านดานขุนทด หมูที่  8

195,000 195,000

11.โครงการกอสร้าง
ถนนหินคลุก เส้นนา
นายสมควร เหิมขุนทด 
รวมบ้านจั่น หมูที่ 3

264,000 264,000

12.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. บ้านใหมไชย
ณรงค์เชื่อมบ้านดง
กระสัง  บ้านใหมไชย
ณรงค์ หมูที่ 10

197,000 197,000

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:55:48 หน้า : 32/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

13.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. ซอยหน้าบ้าน
ต้นปลาเผา บ้านโคก
พัฒนา หมูที่ 12

14.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. สายนานาย
จรูญ บ้านใหมไทยเจริญ 
หมูที่ 13

15.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. สายนายต้อ
ผลไม้  บ้านโพธิ์ทอง
พัฒนา หมูที่ 14

16.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. ซอยสงวนวิช  
บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 
หมูที่ 15

17.โครงการกอสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านจั่น
สันติสุข เชื่อมบ้านใหม
ไชยณรงค์ หมูที่ 10     
บ้านจั่นสันติสุข หมูที่ 
16

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:55:48 หน้า : 33/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

13.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. ซอยหน้าบ้าน
ต้นปลาเผา บ้านโคก
พัฒนา หมูที่ 12

210,000 210,000

14.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. สายนานาย
จรูญ บ้านใหมไทยเจริญ 
หมูที่ 13

247,000 247,000

15.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. สายนายต้อ
ผลไม้  บ้านโพธิ์ทอง
พัฒนา หมูที่ 14

176,000 176,000

16.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. ซอยสงวนวิช  
บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 
หมูที่ 15

245,000 245,000

17.โครงการกอสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านจั่น
สันติสุข เชื่อมบ้านใหม
ไชยณรงค์ หมูที่ 10     
บ้านจั่นสันติสุข หมูที่ 
16

299,000 299,000

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:55:48 หน้า : 34/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

18.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. ซอยหลังการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอดานขุนทด  บ้าน
สร้างสรรค์พัฒนา หมูที่ 
17

2.โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกทางไปโนน
สะเดา บ้านหัวบึง หมูที่ 
2

3.โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายกกนา บ้าน
จั่น หมูที่ 3

4.โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางทับคสล.ภายใน
หมูบ้าน บ้านโคกรักษ์  
หมูที่ 4

5.โครงการกอสร้างถนน
คสล.ซอยบ้านทิดลอน  
บ้านใหมเจริญสุข  หมูที่ 
5

6.โครงการกอสร้างถนน
คสล. สายหลังวัดบ้าน
ใหมเจริญสุข  หมูที่ 5

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:55:48 หน้า : 35/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

18.โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. ซอยหลังการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอดานขุนทด  บ้าน
สร้างสรรค์พัฒนา หมูที่ 
17

197,000 197,000

2.โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกทางไปโนน
สะเดา บ้านหัวบึง หมูที่ 
2

250,000 250,000

3.โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายกกนา บ้าน
จั่น หมูที่ 3

300,000 300,000

4.โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางทับคสล.ภายใน
หมูบ้าน บ้านโคกรักษ์  
หมูที่ 4

300,000 300,000

5.โครงการกอสร้างถนน
คสล.ซอยบ้านทิดลอน  
บ้านใหมเจริญสุข  หมูที่ 
5

301,000 301,000

6.โครงการกอสร้างถนน
คสล. สายหลังวัดบ้าน
ใหมเจริญสุข  หมูที่ 5

1,610,000 1,610,000

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:55:48 หน้า : 36/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

7.โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยบ้านนาง
กล้วย  ชาติพุทรา บ้าน
ถนนหักน้อย  หมูที่ 6

8.โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยชางต้อ บ้าน
ถนนหักน้อย  หมูที่ 6

9.โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยคุณเอ๋ บ้าน
ดอนกลอย หมูที่ 7

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

1.คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)(คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันให้แกโรงเรียน
ในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลดานขุนทด

1,680,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:55:48 หน้า : 37/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

7.โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยบ้านนาง
กล้วย  ชาติพุทรา บ้าน
ถนนหักน้อย  หมูที่ 6

138,000 138,000

8.โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยชางต้อ บ้าน
ถนนหักน้อย  หมูที่ 6

127,000 127,000

9.โครงการกอสร้างถนน
คสล. ซอยคุณเอ๋ บ้าน
ดอนกลอย หมูที่ 7

250,000 250,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

1.คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)(คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ)

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันให้แกโรงเรียน
ในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลดานขุนทด

1,680,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:55:48 หน้า : 38/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

300,000

รวม 18,220,252 15,220,590 1,185,540 6,812,068 3,084,890 1,335,240 335,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข

300,000

รวม 150,000 7,964,300 492,120 55,000,000

วันที่พิมพ์ : 11/4/2565  09:55:48 หน้า : 40/40
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