ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

าบิ า
ต/ า

นตาบ ดานน

ดาน ุนทด

ั

ัดน

า ี า

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

ต/ า
พื้นที่
ป ะ า ทั้

- ถนนดาน ุนทด ั

/ตาบ ัดน

า ี า 47.26 ตา า ิโ

ด

4,205 น

ชาย

2,070 คน

หญิง

2,135 คน

ต

้ ู ณ ันที่ 7 ัน า น 2564

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลด่ นน
ภ ด่ นขนทด จง วดนครร ชสีม

ถล บปร ม
ปร
ท นปร ธ น ภ

บ บปร ม ณร ย ยปร

ล ม

ภ

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

รบร ร วน บล นน

บดน ถ วล ทผบร รท ถน
รบร ร วนต บลด นน
ด น ร บ ตบ
ปร ม ณร ย ยปร ปต ภ
รบร ร วนต บลด นน
ร น นน น
น ผบร รท
ถน
รบร ร วนต บลด นน
ท นปร ธ น ล ม ท ท น ดทร บถ ถ น ร ล
ตล ด น ล ร ล นวน ยบ ย รด นน ร นป บปร ม ณ พ.ศ. 2565 ด ต ปน
1. ถ น

ร ลั

1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป
นป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ณ วนท 30 ร ฎ ม พ.ศ. 2564
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

ม นวน 32,223,354.79 บ ท
น

ม นวน 14,697,303.05 บ ท

1.1.4 ร ย ร น น ว บบ
164,869.80 บ ท

นผ พน ล ย ม ด บ

1.1.5 ร ย ร น น ว ดยย ม ด

มวดภ ษ

ย นวน 3 ร ร รวม

นผ พน นวน 2 ร ร รวม 727,000.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม
2.1 ร ยรบ ร

วนท ถนม

ร นวน 27,026,280.75 บ ท

1.1.3 นทน ร

1.2 น

รป ร

พ.ศ. 2563

นวน 27,939,578.44 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

27,730.31 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ น ต

นวน

51,511.10 บ ท

มวดร ย ด

นวน

194,374.60 บ ท

นวน

0.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด

นวน

130.00 บ ท

มวดร ย ด

นวน

5,000.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

14,311,024.43 บ ท

มวด น ด นนทว ป

นวน

13,349,808.00 บ ท

ทรพย น

มวดร ย ด

ธ รณป ภ ล

รพ ณ ย

ทน

2.2 น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร
2.3 ร ย ย ร

นวน 22,262,983.17 บ ท ปร

นวน 46,335.00 บ ท
บดวย

บล

นวน

8,037,421.00 บ ท

บบ ล ร

นวน

7,857,801.00 บ ท

บด นน น

นวน

3,493,131.17 บ ท

บล ทน

นวน

1,914,250.00 บ ท

บ น ด นน

นวน

960,380.00 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

2.4 ร ย ยท ย
2.5 ม ร ย น

น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร
ม พื ด นน รต ม น

2.6 ร ย ยท ย

นทน ร

2.7 ร ย ยท ย

น

น

น ท นวน 5,185,295.00 บ ท

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

นวน 46,335.00 บ ท

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บลด นน
ภ ด น นทด
วดน รร ม

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นญ ต
มวดร ยได้

ทรพย น

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด
มวดร ยได้

ทน

รวมรายได้จัดเก็บเอง

27,730.31

90,000.00

95,000.00

51,511.10

75,500.00

75,700.00

194,374.60

200,000.00

200,000.00

130.00

5,100.00

150.00

5,000.00

1,500.00

3,000.00

278,746.01

372,100.00

373,850.00

14,311,024.43

15,787,900.00

16,235,000.00

14,311,024.43

15,787,900.00

16,235,000.00

13,349,808.00

13,000,000.00

13,000,000.00

13,349,808.00

13,000,000.00

13,000,000.00

27,939,578.44

29,160,000.00

29,608,850.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษ ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด น ด นนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
2563

2564

2565

งบกลาง

8,037,421.00

8,597,580.00

9,395,090.00

งบบุคลากร

7,857,801.00

10,357,260.00

10,913,540.00

งบดา นินงาน

3,493,131.17

5,847,120.00

4,898,400.00

งบลงทุน

1,914,250.00

3,361,540.00

3,241,520.00

960,380.00

996,500.00

1,160,300.00

22,262,983.17

29,160,000.00

29,608,850.00

งบ งินอุดหนุน

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลด่านนอ
อาเภอด่านขนทด จัง วัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลด่านนอก
อา ภอด่านขนทด จัง วัดนครราช ีมา
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

9,598,980

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

553,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,594,200

แผนงาน าธารณ ข

1,386,700

แผนงาน ังคม ง คราะ

355,400

แผนงาน ค ะและชมชน

120,000

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน

115,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

65,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา

4,395,180

แผนงานการ กษตร

30,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

9,395,090
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

29,608,850

น้ : 1/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ
นต บ ด นน
ภ ด น ุนทด
ดน
ม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

9,395,090

9,395,090

บ

9,395,090

9,395,090

น้ : 2/8

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

4,842,840

317,520

1,666,200

355,320

7,181,880

น ดื น (ฝ่ ย

มื )

1,879,920

0

0

0

1,879,920

น ดื น (ฝ่ ยป

)

2,962,920

317,520

1,666,200

355,320

5,301,960

2,045,000

20,000

322,200

10,000

2,397,200

528,000

20,000

89,200

10,000

647,200

ใ้ ย

1,090,000

0

188,000

0

1,278,000

ดุ

215,000

0

45,000

0

260,000

ธ ณูปโภ

212,000

0

0

0

212,000

19,900

0

0

0

19,900

19,900

0

0

0

19,900

6,907,740

337,520

1,988,400

365,320

9,598,980

งบดา นินงาน
ต บแทน

งบลงทุน
ุภณฑ
รวม

น้ : 3/8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานป้องกันและบรร ทา
กับการรักษาความสงบ
สาธารณภัย
ภายใน

งบ

งบบุคลากร

รวม

0

291,300

291,300

0

291,300

291,300

30,000

232,000

262,000

30,000

30,000

60,000

ต บแทน

0

82,000

82,000

ใ้ ย

0

120,000

120,000

30,000

523,300

553,300

น ดื น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน
ดุ

รวม

น้ : 4/8

แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

538,880

871,020

1,409,900

538,880

871,020

1,409,900

323,000

958,200

1,281,200

50,000

0

50,000

ใ้ ย

158,000

458,890

616,890

ดุ

110,000

499,310

609,310

5,000

0

5,000

0

25,300

25,300

ุภณฑ

0

25,300

25,300

งบ งินอุดหนุน

0

877,800

877,800

น ุด นุน

0

877,800

877,800

861,880

2,732,320

3,594,200

น ดื น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน

ธ ณูปโภ
งบลงทุน

รวม

น้ : 5/8

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

852,600

0

852,600

852,600

0

852,600

232,000

101,000

333,000

130,000

0

130,000

ใ้ ย

37,000

101,000

138,000

ดุ

65,000

0

65,000

8,600

0

8,600

ุภณฑ

8,600

0

8,600

งบ งินอุดหนุน

0

192,500

192,500

น ุด นุน

0

192,500

192,500

1,093,200

293,500

1,386,700

น ดื น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน

งบลงทุน

รวม

น้ : 6/8

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ
งบบุคลากร
น ดื น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน
รวม

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

335,400

335,400

335,400

335,400

20,000

20,000

20,000

20,000

355,400

355,400

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานไฟฟ้าและประปา

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

รวม

งบดา นินงาน

0

30,000

30,000

ใ้ ย

0

30,000

30,000

งบ งินอุดหนุน

90,000

0

90,000

น ุด นุน

90,000

0

90,000

90,000

30,000

120,000

รวม

น้ : 7/8

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

115,000

115,000

ใ้ ย

115,000

115,000

รวม
115,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

115,000

งาน งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งบ

รวม

งบดา นินงาน

65,000

65,000

ใ้ ย

65,000

65,000

65,000

65,000

รวม

น้ : 8/8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

842,460

0

842,460

842,460

0

842,460

365,000

0

365,000

ต บแทน

160,000

0

160,000

ใ้ ย

140,000

0

140,000

ดุ

65,000

0

65,000

0

3,187,720

3,187,720

0

3,187,720

3,187,720

1,207,460

3,187,720

4,395,180

น ดื น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน

งบลงทุน
ท่ดนแ

่

้
รวม

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน

30,000

30,000

ใ้ ย

30,000

30,000

30,000

30,000

รวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารส่วนตาบลด่านนอก
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7
พ.ศ.2562 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลดาน
นอก และโดยอนุมัติของนายอาเภอดานขุนทด
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 29,608,850 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 29,608,850 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

9,598,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

553,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,594,200

แผนงานสาธารณสุข

1,386,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

355,400

แผนงานเคหะและชุมชน

120,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

115,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

65,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4,395,180

แผนงานการเกษตร

30,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

9,395,090
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

29,608,850

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลดานนอกปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลดานนอกมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลดานนอก
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายไพทูรย์ มหาชื่นใจ
ตาแหนง นายอาเภอดานขุนทด
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บลด นน
ภ ด น ุนทด
วดน รร ช ม
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษโร รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุ ท ท่
ภ ษท่ดนแล ่ ปลู ร
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ธรรม นยมใบ นุญ ต ร ย ุร
ธรรม นยม ่ยว บ ร วบ ุม ร
ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ธรรม นยม ื่น ๆ
ปรบ รผด ญญ
ปรบ ื่น ๆ
ใบ นุญ ตปร บ ร
รบ รท่ ปน นตร ยต
ุภพ
ใบ นุญ ต ่ยว บ ร วบ ุม ร
ใบ นุญ ต ื่น ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

58,794.75
45,256.30
0.00
8,540.00
112,591.05

0.00
372.39
16,639.92
10,718.00
27,730.31

0.00
0.00
80,000.00
10,000.00
90,000.00

0.00
0.00
0.00
50.00

%
%
%
%

0.00
0.00
80,000.00
15,000.00
95,000.00

0.00
2,134.00
280.00
0.00
80,381.00
0.00

1,387.10
1,481.00
120.00
100.00
36,908.00
1,479.00

1,000.00
1,500.00
500.00
0.00
60,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%

1,000.00
1,500.00
500.00
0.00
60,000.00
0.00

14,856.00

8,916.00

12,000.00

0.00 %

12,000.00

830.00
0.00
98,481.00

490.00
630.00
51,511.10

500.00
0.00
75,500.00

40.00 %
0.00 %

700.00
0.00
75,700.00
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รายรับจริง
ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

194,374.60
194,374.60

200,000.00
200,000.00

0.00 %

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

214,743.82
214,743.82

200,000.00
200,000.00

0.00
130.00
130.00

5,000.00
100.00
5,100.00

-100.00 %
50.00 %

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

0.00
120.00
120.00

0.00
150.00
150.00

5,000.00
5,000.00

1,500.00
1,500.00

100.00 %

รวมหมวดรายได้จากทุน

3,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00

506,446.49
8,947,254.23
1,827,597.69
99,489.59
3,675,571.06
27,247.21
56,795.21

505,049.54
8,312,417.98
1,840,479.07
106,507.66
3,213,348.56
50,554.86
28,513.76

500,000.00
9,000,000.00
1,800,000.00
90,000.00
3,500,000.00
57,900.00
40,000.00

1,078,968.00

254,153.00

800,000.00

16,219,369.48

14,311,024.43

15,787,900.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ย
ร ร ดซื้ ด
ร ยได บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได
ภ ษธุร ฉพ
ภ ษ รรพ มต
ภ ลว แร
ภ ลว ปิโตร ลยม
ธรรม นยม ดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
รวมหมวดภาษีจัดสรร

8.00
0.10
9.44
28.89
5.71
3.63
0.00

%
%
%
%
%
%
%

540,000.00
9,009,000.00
1,970,000.00
116,000.00
3,700,000.00
60,000.00
40,000.00

0.00 %

800,000.00
16,235,000.00
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รายรับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
น ุด นุนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

12,948,466.00
12,948,466.00
29,596,771.35

13,349,808.00
13,349,808.00
27,939,578.44

13,000,000.00
13,000,000.00
29,160,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %

ปี 2565
13,000,000.00
13,000,000.00
29,608,850.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บลด นน

ภ ด น ุนทด
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

วดน รร ช ม

29,608,850 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

95,000 บาท

นวน

80,000 บ ท

นวน

15,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

75,700 บาท

ธรรม นยมใบ นุญ ต ร ย ุร

นวน

1,000 บ ท

นวน

1,500 บ ท

นวน

500 บ ท

นวน

60,000 บ ท

นวน

12,000 บ ท

นวน

700 บ ท

รวม

200,000 บาท

นวน

200,000 บ ท

ภ ษท่ดนแล ่ ปลู ร้
ปร ม ณ รไว้ต มพร ร ชบญญตภ ษท่ดนแล ่ ปลู ร้ พ
.ศ. 2562
ภ ษป้ ย
ปร ม ณ ร พ่ม ึ้น

ปท่ลว ม แล้ว

ปร ม ณ รไว้ ท บปท่ผ นม
ธรรม นยม ่ยว บ ร วบ ุม

ร

ปร ม ณ รไว้ ท บปท่ผ นม
ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ปร ม ณ รไว้ ท บปท่ผ นม
ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รไว้ ท บปท่ผ นม
ใบ นุญ ตปร
ุภพ

บ ร้

รบ

รท่ ปน นตร ยต

ปร ม ณ รไว้ ท บปท่ผ นม
ใบ นุญ ต ่ยว บ ร วบ ุม
ปร ม ณ รไว้ม

ร

ว ปท่ผ นม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
ปร ม ณ รไว้ ท บปท่ผ นม

วนท่พมพ : 7/9/2564 09:39:51
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่น ๆ
ปร ม ณ รไว้ม
พ่ม ึ้น

ว ปท่ผ นม นื่

ดว

150 บาท

นวน

150 บ ท

รวม

3,000 บาท

นวน

3,000 บ ท

มร ยได้

หมวดรายได้จากทุน
ยท ดตล ดทรพย น
ปร ม ณ รไว้ม

รวม

ว ปท่ผ นม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

16,235,000 บาท

ภ ษรถยนต

นวน

540,000 บ ท

นวน

9,009,000 บ ท

นวน

1,970,000 บ ท

นวน

116,000 บ ท

นวน

3,700,000 บ ท

นวน

60,000 บ ท

นวน

40,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ม
ด รร พ่ม ึ้น

ว ปท่ผ นม นื่

ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ.
ปร ม ณ รไว้ม
ด รร พ่ม ึ้น

ดว

ได้รบ ร

นดแผน

ว ปท่ผ นม นื่

ดว

ได้รบ ร

ภ ษมูล พ่มต ม พ.ร.บ. ด รรร ยได้
ปร ม ณ รไว้ม
ด รร พ่ม ึ้น

ว ปท่ผ นม นื่

ดว

ได้รบ ร

ภ ษธุร ฉพ
ปร ม ณ รไว้ม ว ปท่ผ นม นื่
ร ยได้ ปท่ลว ม แล้ว

ปร ม ณ ร

ภ ษ รรพ มต
ปร ม ณ รไว้ม
ด รร พ่ม ึ้น
ภ

ดว

ได้รบ ร

ลว แร

ปร ม ณ รไว้ม
ด รร พ่ม ึ้น
ภ

ว ปท่ผ นม นื่

ว ปท่ผ นม นื่

ลว ปิโตร ลยม

ปร ม ณ รไว้ ท บปท่ผ นม

ดว

ได้รบ ร

วนท่พมพ : 7/9/2564 09:39:51
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ธรรม นยม ดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ท่ดน

นวน

800,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บปท่ผ นม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

13,000,000 บาท

น ุด นุนท่วไป

นวน

13,000,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้ ท บปท่ผ นม

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:35
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารสวนตาบลดานนอก
อาเภอดานขุนทด จัง วัดนครราชสีมา
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

19,265

24,147

31,920

51.5 %

48,360

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,362

619

2,000

0 %

2,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5,864,100

6,102,900

6,608,400

9.52 %

7,237,200

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,305,600

1,231,200

1,317,600

0.73 %

1,327,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000

24,000

48,000

0 %

48,000

258,307

449,004

657,060

-50.06 %

328,153

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

332,177

เงินสมทบกองทุน ลักประกันสุขภาพ

72,000

72,000

72,000

0 %

72,000

เงินสารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

129,100

133,551

323,200

0

รวมงบกลาง

7,673,734

8,037,421

9,060,180

9,395,090

รวมงบกลาง

7,673,734

8,037,421

9,060,180

9,395,090

รวมงบกลาง

7,673,734

8,037,421

9,060,180

9,395,090

รวมแผนงานงบกลาง

7,673,734

8,037,421

9,060,180

9,395,090

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080

514,080

514,080

-100 %

0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

86,400

86,400

86,400

0 %

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,033,672

1,022,400

1,197,000

-0.15 %

1,195,200

1,718,392

1,707,120

1,881,720

3,044,160

3,225,840

3,465,600

-25.24 %

2,590,920

84,000

84,000

84,000

0 %

84,000

168,000

168,000

168,000

0 %

168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

81,000

33.33 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

9,000

33.33 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,296,160

3,477,840

3,807,600

2,962,920

รวมงบบุคลากร

5,014,552

5,184,960

5,689,320

4,842,840

0

0

700,000

-57.14 %

300,000

189,000

223,900

244,800

-32.84 %

164,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

63,600

48,035

55,100

70,000

-100 %

0

237,035

279,000

1,014,800

86,442.6

170,000

123,000

-18.7 %

100,000

0

0

0

100 %

72,000

43,446.08

42,000

50,000

0 %

50,000

คาจ้างเ มาบริการทาความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

72,000

72,000

72,000

0 %

72,000

คาจ้างเ มาบริการในการปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (EPlan)

108,000

108,000

108,000

0 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการพนักงานขับรถยนต์

72,000

72,000

99,000

9.09 %

108,000

คาจ้างเ มาบริการรักษาความปลอดภัย

66,000

66,000

72,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการสารวจความพึงพอใจ

20,000

20,000

25,000

0 %

25,000

23,370

29,180

45,000

0 %

45,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

528,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการคนสวน
คาจ้างเ มาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการดาเนินการเลือกตั้ง

0

0

300,000

-33.33 %

200,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

181,012

163,418

90,000

-44.44 %

50,000

โครงการ/กิจกรรมรณรงค์และตอต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ

0

0

0

100 %

20,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของคณะผู้
บริ าร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตาบล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

0

0

0

100 %

150,000

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใ ้แก
บุคลากรขององค์การบริ ารสวนตาบลดาน
นอก

9,250

0

20,000

0 %

20,000

18,820

0

30,000

-33.33 %

20,000

116,561.68

37,280.17

100,000

-50 %

50,000

816,902.36

779,878.17

1,134,000

66,819

44,665

100,000

-40 %

60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

7,500

2,420

10,000

0 %

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

25,806

22,000

30,000

0 %

30,000

0

11,984

10,000

0 %

10,000

โครงการอบรมกฏ มายเกี่ยวกับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,090,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุยานพา นะและขนสง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

51,616

39,041

60,000

-16.67 %

50,000

19,848.5

0

0

0 %

0

0

0

5,000

0 %

5,000

72,440

68,892

80,000

-37.5 %

50,000

244,029.5

189,002

295,000

117,659.68

114,026.95

125,000

-4 %

120,000

คาบริการโทรศัพท์

2,667.51

3,135.58

6,000

0 %

6,000

คาบริการไปรษณีย์

2,669

5,984

3,000

0 %

3,000

84,744

66,962.4

96,000

-27.08 %

70,000

0

0

0

100 %

13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

207,740.19

190,108.93

230,000

212,000

รวมงบดาเนินงาน

1,505,707.05

1,437,989.1

2,673,800

2,045,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้น
รือแบบแขวน

94,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

19,900

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

215,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์

34,000

0

0

0 %

0

0

21,900

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

132,300

21,900

0

19,900

รวมงบลงทุน

132,300

21,900

0

19,900

รวมงานบริหารทั่วไป

6,652,559.05

6,644,849.1

8,363,120

6,907,740

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

317,520

รวมงบบุคลากร

0

0

0

317,520

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก สา รับงาน
ประมวลผล

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

317,520
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

0

0

0

337,520

1,194,660

1,250,580

1,341,840

4.52 %

1,402,440

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

190,500

197,940

214,560

3.36 %

221,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,427,160

1,490,520

1,598,400

1,666,200

รวมงบบุคลากร

1,427,160

1,490,520

1,598,400

1,666,200

0

0

0

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

100 %

40,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาเชาบ้าน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

49,200

46,200

49,200

49,200

46,200

49,200

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

7,472

10,000

0 %

10,000

คาจ้างเ มาบริการปฏิบัติงานธุรการ

0

0

72,000

50 %

108,000

49,200

56,810

50,000

-40 %

30,000

โครงการจัดเก็บภาษ๊เคลื่อนที่

3,440

0

0

0 %

0

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

0

0

10,000

-50 %

5,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0

0

45,000

-33.33 %

30,000

0

0

6,100

-18.03 %

5,000

52,640

64,282

193,100

วัสดุสานักงาน

39,286

23,869

45,000

-44.44 %

25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

34,175

28,740

36,000

-44.44 %

20,000

73,461

52,609

81,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

ปี 2565
49,200
89,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

188,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

45,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

175,301

163,091

323,300

322,200

0

0

18,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร์สา รับประมวลผล

0

0

22,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

0

0

8,900

-100 %

0

700

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

700

0

48,900

0

รวมงบลงทุน

700

0

48,900

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,603,161

1,653,611

1,970,600

1,988,400

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

355,320

รวมงบบุคลากร

0

0

0

355,320

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

355,320
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

10,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

365,320

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

8,255,720.05

8,298,460.1

10,333,720

9,598,980

วัสดุกอสร้าง

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

16,500

-100 %

0

วัสดุเครื่องแตงกาย

0

0

15,800

-100 %

0

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

32,300

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

32,300

30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0

0

32,300

30,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

291,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

291,300

รวมงบบุคลากร

0

0

0

291,300

67,200

33,600

122,000

67,200

33,600

122,000

0

0

0

100 %

50,000

7,376

12,886

15,000

0 %

15,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

-32.79 %

82,000
82,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการชวยเ ลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนตามอานาจ น้าที่ขององค์การ
บริ ารสวนตาบลดานนอก
โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุชวง
เทศกาลปีใ ม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาองค์การบริ ารสวนตาบล
ดานนอก

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

50,000

-100 %

0

โครงการลป้องกันและลดอุบัติเ ตุชวง
เทศกาลสงกรานต์

4,826

0

15,000

0 %

15,000

โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0

0

40,000

0 %

40,000

12,202

12,886

120,000

วัสดุกอสร้าง

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

79,402

46,486

272,000

232,000

50,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

50,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

50,000

0

0

0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

129,402

46,486

272,000

523,300

รวมค่าใช้สอย

120,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

129,402

46,486

304,300

553,300

21,150

0

260,860

90.48 %

496,880

0

0

33,000

27.27 %

42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

21,150

0

293,860

538,880

รวมงบบุคลากร

21,150

0

293,860

538,880

0

0

0

0

0

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

32,895.9

0

20,000

0 %

20,000

คาจ้างเ มาบริการทาความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

108,000

108,000

51,000

111.76 %

108,000

40,645

0

0

0 %

0

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

50,000
50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเ มาบริการผู้ดูแลเด็ก
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

17,408

12,218

30,000

-33.33 %

20,000

0

32,000

0

0 %

0

6,720

6,470

20,000

-50 %

10,000

205,668.9

158,688

121,000

160,072

49,978

50,000

0 %

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

34,786

20,804

40,000

0 %

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

15,930

19,710

23,000

-13.04 %

20,000

210,788

90,492

113,000

4,406.92

4,576.49

8,400

-40.48 %

5,000

0

0

3,600

-100 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

4,406.92

4,576.49

12,000

5,000

รวมงบดาเนินงาน

420,863.82

253,756.49

246,000

323,000

โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อง
ในโอกาสม ามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

158,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวมค่าวัสดุ

110,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:35

น้า : 16/45

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เครื่องวัดอุณ ภูมิแบบอินฟราเรด

0

5,350

0

0 %

0

0

16,900

0

0 %

0

22,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก พร้อมติดตัังถัง มึก
พิมพ์

0

8,400

0

0 %

0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED

0

0

8,900

-100 %

0

เครื่องสารองไฟฟ้า

0

4,800

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

22,000

35,450

8,900

0

รวมงบลงทุน

22,000

35,450

8,900

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

464,013.82

289,206.49

548,760

861,880

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

235,950

267,960

284,400

2.24 %

290,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

376,850

486,551

557,280

-8.87 %

507,840

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-24.56 %

ปี 2565

34,985

55,750

96,000

72,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

647,785

810,261

937,680

871,020

รวมงบบุคลากร

647,785

810,261

937,680

871,020

34,120

0

65,000

0 %

65,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน )

108,800

98,600

105,400

-19.35 %

85,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (คา นังสือเรียน คาอุปกรณ์
การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คา
กิจกรรมผู้เรียน

36,160

42,940

44,070

-28.21 %

31,640

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (คาอา ารกลางวัน)

302,820

273,880

289,100

-11.02 %

257,250

9,960

13,950

20,000

0 %

20,000

491,860

429,370

523,570

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการวันเด็กแ งชาติ

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก
เด็กเล็ก
รวมค่าใช้สอย

458,890
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

0

0

0

100 %

499,310

คาอา ารเสริม (นม)

253,970.2

483,785.58

502,050

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

253,970.2

483,785.58

502,050

499,310

รวมงบดาเนินงาน

745,830.2

913,155.58

1,025,620

958,200

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

25,300

รวมงบลงทุน

0

0

0

25,300

โครงการอา ารกลางวัน สา รับโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)

782,000

767,880

804,000

รวมเงินอุดหนุน

782,000

767,880

804,000

877,800

รวมงบเงินอุดหนุน

782,000

767,880

804,000

877,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2,175,615.2

2,491,296.58

2,767,300

2,732,320

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง

100 %

25,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
9.18 %

877,800
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานการศึกษา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

3,316,060

ปี 2565

2,639,629.02

2,780,503.07

3,594,200

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

เงินประจาตาแ นง

0

0

7,000

500 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

81,000

33.33 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

9,000

33.33 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

132,560

852,600

รวมงบบุคลากร

0

0

132,560

852,600

0

0

0

0

0

0

7,400

0

220,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
35,560 1,842.07 %

690,600

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

130,000
130,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

-90.91 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาจ้างเ มาบริการสารวจข้อมูลจานวนสุ
นัช/แมว

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

6,000

0 %

6,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ

0

0

55,000

-90.91 %

5,000

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทางาน
นาอยู นาทางาน (5 ส.)

0

0

1,000

0 %

1,000

9,550

3,430

30,000

-100 %

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0

0

36,000

-100 %

0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

35,790

0

0

0 %

0

0

0

15,000

-100 %

0

0

0

5,000

0 %

5,000

52,740

3,430

368,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์และสงเสริมการคัดแยก
ขยะและการกาจัดขยะอยางถูกวิธี

โครงการอบรมใ ้ความรู้ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

37,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

3,863

2,810

5,000

0 %

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

10,000

-100 %

0

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0

45,250

50,000

0 %

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0

8,680

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

3,863

56,740

75,000

65,000

รวมงบดาเนินงาน

56,603

60,170

443,000

232,000

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล

0

0

0

100 %

3,200

เครื่องวัดอุณ ภูมิอินฟาเรดพร้อมเครื่อง
ปลอยน้ายาล้างมืออัตโนมัติ

0

0

0

100 %

5,400

17,000

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

17,000

0

0

8,600

รวมงบลงทุน

17,000

0

0

8,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์

งบเงินอุดหนุน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญ ายาเสพติด
To be number one มูที่ 4 บ้านดาน
นอก

7,300

7,300

0

0 %

0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญ ายาเสพติด
To be number one มูที่ 1 บ้านละเลิง
พิมาน

7,300

7,300

0

0 %

0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญ ายาเสพติด
To be number one มูที่ 2 บ้านพระ ัว
บึง

7,300

7,300

0

0 %

0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญ ายาเสพติด
To be number one มูที่ 3 บ้านน้อย

7,300

7,300

0

0 %

0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญ ายาเสพติด
To be number one มูที่ 5 บ้านมะขาม
น้อย

7,300

7,300

0

0 %

0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญ ายาเสพติด
To be number one มูที่ 6 บ้าน ัวบอ

7,300

7,300

0

0 %

0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญ ายาเสพติด
To be number one มูที่ 7 บ้านดาน
เ นือ

7,300

7,300

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูที่ 2
บ้านพระ ัวบึง

8,500

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูที่ 3
บ้านน้อย

8,500

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูที่ 4
บ้านดานนอก

8,500

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูที่ 5
บ้านมะขามน้อย

8,500

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูที่ 6
บ้าน ัวบอ

8,500

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูที่ 7
บ้านดานเ นือ

8,500

0

0

0 %

0
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูที่ 1
บ้านละเลิงพิมาน

8,500

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มูที่ 1 บ้านละเลิง
พิมาน

0

8,500

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มูที่ 2 บ้านพระ ัวบึง

0

8,500

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มูที่ 3 บ้านน้อย

0

8,500

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มูที่ 4 บ้านดานนอก

0

8,500

0

0 %

0
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มูที่ 5 บ้านมะขาม
น้อย

0

8,500

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มูที่ 6 บ้าน ัวบอ

0

8,500

0

0 %

0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มูที่ 7 บ้านดานเ นือ

0

8,500

0

0 %

0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 2 บ้านพระ ัว
บึง

4,200

4,200

0

0 %

0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 3 บ้านน้อย

4,200

4,200

0

0 %

0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 4 บ้านดานนอก

4,200

4,200

0

0 %

0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 5 บ้านมะขาม
น้อย

4,200

4,200

0

0 %

0
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 6 บ้าน ัวบอ

4,200

4,200

0

0 %

0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 7 บ้านดาน
เ นือ

4,200

4,200

0

0 %

0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม มูที่ 1 บ้านละเลิง
พิมาน

4,200

4,200

0

0 %

0

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน
(จานวน 3 โครงการ)

0

0

20,000

-100 %

0

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 2 บ้านพระ ัวบึง (จานวน
3 โครงการ)

0

0

20,000

-100 %

0

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 3 บ้านน้อย (จานวน 3
โครงการ)

0

0

20,000

-100 %

0

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 4 บ้านดานนอก (จานวน
3 โครงการ)

0

0

20,000

-100 %

0

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 5 บ้านมะขามน้อย
(จานวน 3 โครงการ)

0

0

20,000

-100 %

0
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อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 6 บ้าน ัวบอ (จานวน 3
โครงการ)

0

0

20,000

-100 %

0

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 7 บ้านดานเ นือ (จานวน
3 โครงการ)

0

0

20,000

-100 %

0

52,500

52,500

52,500

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

192,500

192,500

192,500

0

รวมงบเงินอุดหนุน

192,500

192,500

192,500

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

266,103

252,670

768,060

1,093,200

0

0

0

อุด นุนงานสาธารณสุขมูลฐาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการเฝ้าระวัง กักกันกลุมเสี่ยงจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
องค์การบริ ารสวนตาบลดานนอก อาเภอ
ดานขุนทด จัง วัดนครราชสีมา

100 %

50,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0

0

0

100 %

36,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

0

0

0

100 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

101,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

101,000

เงินอุด นุนสาธารณสุขมูลฐาน

0

0

0

100 %

52,500

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน

0

0

0

100 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 2 บ้านพระ ัวบึง

0

0

0

100 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 3 บ้านน้อย

0

0

0

100 %

20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
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อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 4 บ้านดานนอก

0

0

0

100 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 5 บ้านมะขามน้อย

0

0

0

100 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 6 บ้าน ัวบอ

0

0

0

100 %

20,000

อุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 7 บ้านดานเ นือ

0

0

0

100 %

20,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

192,500

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

192,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

0

0

293,500

รวมแผนงานสาธารณสุข

266,103

252,670

768,060

1,386,700
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

335,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

335,400

รวมงบบุคลากร

0

0

0

335,400

0

0

0

รวมค่าตอบแทน

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

0

355,400

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

0

355,400

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

100 %

20,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ
บ้านน้อย มูที่ 3

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

90,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

90,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา

0

0

0

90,000

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

30,000

100 %

90,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการรณรงค์และสงเสริมการคัดแยก
ขยะและการกาจัดขยะอยางถูกวิธี

100 %

30,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร้างที่ทิ้งขยะสาธารณะ บ้าน
ดานเ นือ มูที่ 7

0

130,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างที่ทิ้งขยะสาธารณะ
บ้านพระ ัวบึง มูที่ 2

0

160,000

0

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

290,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

290,000

0

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0

290,000

0

30,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

0

290,000

0

120,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:35

น้า : 33/45

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการ อบต.เคลื่อนที่และคาราวานแก้จน

9,800

9,800

10,000

0 %

10,000

โครงการขยายผล มูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การน้อมนา
ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life)

0

0

100,000

-100 %

0

12,450

0

20,000

0 %

20,000

0

0

0

100 %

10,000

48,800

0

45,000

0 %

45,000

โครงการของดีเมืองดาน
โครงการครอบครัวอบอัน ชุมชนเข้มแข็ง
(ศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตาบลดาน
นอก)
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทางานชวง
ปิดภาคเรียน
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โครงการพัฒนาและสงเสริมกลุมอาชีพ
ตาบลดานนอก

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

22,740

0

30,000

30,000

รวมค่าใช้สอย

93,790

9,800

205,000

115,000

รวมงบดาเนินงาน

93,790

9,800

205,000

115,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

93,790

9,800

205,000

115,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

93,790

9,800

205,000

115,000

3,500

3,500

30,000

0 %

30,000

โครงการบรรชาสามเณร มูภาคฤดูร้อน

0

0

15,000

0 %

15,000

โครงการพัฒนาจริยธรรมแกประชาชนทั่ว
ไป

0

20,000

20,000

0 %

20,000

3,500

23,500

65,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รวมค่าใช้สอย

65,000
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รวมงบดาเนินงาน

3,500

23,500

65,000

65,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

3,500

23,500

65,000

65,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

3,500

23,500

65,000

65,000

308,640

330,060

605,540

12.37 %

680,460

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

81,000

33.33 %

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

0

0

9,000

33.33 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

350,640

372,060

737,540

842,460

รวมงบบุคลากร

350,640

372,060

737,540

842,460

116,850

211,800

234,500

-57.36 %

100,000

30,000

27,500

40,000

50 %

60,000

146,850

239,300

274,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน
รวมค่าตอบแทน

160,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

10,000

0 %

10,000

108,000

108,000

81,000

-100 %

0

6,508

22,488

30,000

0 %

30,000

49,000

164,100

120,000

-16.67 %

100,000

163,508

294,588

241,000

7,042

9,275

20,000

0 %

20,000

0

22,380

20,000

0 %

20,000

15,860

19,640

20,000

0 %

20,000

0

0

5,000

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

22,902

51,295

65,000

65,000

รวมงบดาเนินงาน

333,260

585,183

580,500

365,000

0

3,400

0

คาจ้างเ มาบริการปฏิบัติงานธุรการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

140,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุกอสร้าง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสารวจ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน

0 %

0
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โต๊ะทางาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

4,400

-100 %

0

20,500

0

0

0 %

0

700

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

21,200

3,400

4,400

0

รวมงบลงทุน

21,200

3,400

4,400

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

705,100

960,643

1,322,440

1,207,460

โครงการกอสร้างรั้วศูนย์สงเสริมศักยภาพ
ชุมชนตาบลดานนอก

115,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างโรงจอดรถยนต์สานักงาน
อบต.ดานนอก

269,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงศูนย์สงเสริมศักยภาพ
ชุมชนตาบลดานนอก

316,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

397,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)

งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายศาลตาปู่ บ้านดานเ นือ มูที่ 7
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ปี 2563
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โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับเสริม ิน
คลุก บ้านดานนอก มูที่ 4

0

0

0

100 %

367,000

โครงการกอสร้างถนน ินคลุก สายจาก มู
บ้านไปทางทิศเ นือ - ป่าเจียบกลาง มูที่
3 บ้านน้อย

0

0

0

100 %

341,000

โครงการกอสร้างถนน ินคลุก สายนานาง
ปราณี ไปทางทิศตะวันตก - นานายสม มู
ที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน

0

0

0

100 %

73,000

โครงการกอสร้างถนน ินคลุก สายนานาย
เจือ ดูสันเทียะ - นานายทอง ชานาญ พุดซา
บ้านมะขามน้อย มูที่ 5

0

0

0

100 %

292,000

โครงการกอสร้างถนน ินคลุก สายนานาย
ยัง ศรีศักดา - ไรนางตื่ม เดือยขุนทด
บ้านมะขามน้อย มูที่ 5

0

0

0

100 %

73,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเ ล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด จากบ้าน
นางอุน ดาขุนทด - ละเลิงเกลือ บ้านพระ ัว
บึง มูที่ 2

0

0

0

100 %

481,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านละเลิงพิมาน มูที่ 1

0

0

0

100 %

81,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:35

น้า : 39/45

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สาย น้าบ้านนายณรงค์ศักดิ์ - ถนนลาดยาง
สายละเลิงพิมาน - กุดมวง บ้านละเลิง
พิมาน มูที่ 1

0

0

0

100 %

185,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณสระ
ตะวันตก บ้าน ัวบอ มูที่ 6

0

0

0

100 %

365,000

โครงการวางทอระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็ก ถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนางมูล บ้านนายธนัตถ์ วิกสันเทียะ บ้านดานนอก
มูที่ 4

0

0

0

100 %

405,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านดานนอก มูที่ 4 สายบ้านนางจาเนียร
ครึ้มค้างพลู - บ้านนายชวน ครึ้มค้างพลู

177,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านดานเ นือ มูที่ 7 สายแยกโรงเรียนวัด
บ้านดานนอก (เสรีธรรมวิทยา) – บ้านพระ
ัวบึง

451,000

480,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านมะขามน้อย มูที่ 5 สายจากถนนลาด
ยาง สายดานนอก – บ้านวังไปทางทิศตะวัน
ออก ถึง วัดบ้านมะขามน้อย

0

400,000

0

0 %

0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านละเลิงพิมาน มูที่ 1

0

177,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน ัวบอ มูที่ 6 สายบ้านนางจ้อน บ้านนายสายชล

11,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน ัวบอ มูที่ 6 สายบ้านนายแผน
จันทร์สวางไปทางทิศตะวันออก - สามแยก
ชวงที่ 1

106,000

0

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายจากแยกถนนสายดานนอก - บ้านวัง ไป
ทางทิศใต้ (ด้าน ลังองค์การบริ ารสวน
ตาบลดานนอก) - สามแยกถนนคอนกรีต
เสริมเ ล็ก ข้างโรงเก็บพัสดุองค์การบริ าร
สวนตาบลดานนอก บ้านดานนอก มูที่ 4

0

0

389,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายถนน ลวง 2148 ไปทางทิศใต้ - ละเลิง
ยายมี มูที่ 4 บ้านดานนอก

0

0

480,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สาย น้าที่พักสงฆ์บ้านพระ ัวบึงไปทางทิศ
เ นือ - ถนนคอนกรีตเสริมเ ล็กเดิม น้า
บ้านนายถวิล พรมริยา บ้านพระ ัวบึง มูที่
2

0

0

498,000

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:35

น้า : 41/45

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการกอสร้างถนน ินคลุก สายจากถนน
ลาดยางบ้านละเลิงพิมาน - กุดมวง ถึงนา
นายฉลวย สุขขุนทด บ้านละเลิงพิมาน มูที่
1

0

0

39,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน ินคลุก สายจากสาม
แยกสระประปาประจา มูบ้านไปทางทิศ
ตะวันตก - สามแยกถนนบ้านน้อย
บ้านมะขามน้อย มูที่ 5

0

0

379,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนน ินคลุก สายบ้าน
อาจารย์สมนึก - นานายสุชาติ บ้านละเลิง
พิมาน มูที่ 1

0

0

103,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ข้างศาลาประชาคม มูที่ 6 บ้าน ัวบอ

0

0

68,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ด้านข้างโรงเก็บพัสดุองค์การบริ ารสวน
ตาบลดานนอก บ้านดานนอก มูที่ 4

0

0

40,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
จากบ้านนายสมชาติ วีระแพทย์ - บ้านนา
ยอดุลวิทย์ เสวขุนทด มูที่ 1 บ้านละเลิง
พิมาน

0

0

101,000

-100 %

0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K )

0

0

127,240

-100 %

0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสานักงาน
องค์การบริ ารสวนตาบลดานนอก

0

0

475,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดานนอก มูที่ 4

0

0

409,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านละเลิงพิมาน มูที่ 1

0

0

300,000

-100 %

0

167,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านมะขามน้อย มูที่ 5 สายจากถนนลาด
ยาง สายดานนอก – บ้านวังไปทางทิศเ นือ

0

107,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน ัวบอ มูที่ 6 ชวงที่ 1 เริ่มจากถนน
สระตะวันตกไปทางทิศตะวันออก - บ้าน
นายสม ชวงที่ 2 เริ่มจากถนนสระตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออก - บ้านนางสายลาม
ชวงที่ 3 เริ่มจากบ้านนางไสวไปทางทิศ
ตะวันออก - บ้านนายสายชล

0

313,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน ัวบอ มูที่ 6 ชวงที่ 1 สายสระตะวัน
ตกไปทางทิศตะวันออก - บ้านนาย อม
ชวงที่ 2 เริ่มจากชวงที่ 1 ไปทางทิศใต้

0

86,500

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้าน ัวบอ มูที่ 6 สายสระตะวันตก
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายบ้านนางทวายไปทางทิศตะวันออก นานายเนียม มูที่ 6 บ้าน ัวบอ

0

0

282,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริม ินคลุก
บ้านดานเ นือ มูที่ 7 สาย รพ.สต.ดาน
นอก ไปทางทิศเ นือ – บึงบ้านพระ ัวบึง

123,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริม ินคลุก
บ้านมะขามน้อย มูที่ 5 สายประปา มู
บ้านไปทางทิศเ นือ - ที่ทิ้งขยะสาธารณะ

284,000

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริม ินคลุก
บ้านละเลิงพิมาน มูที่ 1 สายไรนาย ลวน
ไปทางทิศตะวันออก - นองคั่วเนื้อ

284,000

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

127,720

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,303,000

1,563,500

3,690,240

3,187,720

รวมงบลงทุน

2,303,000

1,563,500

3,690,240

3,187,720

รวมงานก่อสร้าง

2,303,000

1,563,500

3,690,240

3,187,720

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,008,100

2,524,143

5,012,680

4,395,180

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ชดเชย
ปรับคา k)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะตาง ๆ
และฟื้นฟู

30,010

0

35,000

-100 %

0

โครงการฟื้นฟูสภาพดินป่าชุมชนเจียบกลาง

30,000

0

30,000

-100 %

0

โครงการสงเสริมการปลูกและขยายพันธ์
ญ้าแฝก

0

0

20,000

0 %

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกามารี

0

0

10,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

10,000

รวมค่าใช้สอย

60,010

0

95,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

60,010

0

95,000

30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

60,010

0

95,000

30,000

รวมแผนงานการเกษตร

60,010

0

95,000

30,000

รวมทุกแผนงาน

22,129,988.07

22,262,983.17

29,160,000

29,608,850
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อง ารบริ าร วนตําบลดานนอ
อํา ภอดาน ุนทด จัง วัดน รราช ีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,608,850 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

9,395,090 บาท

รวม

9,395,090 บาท

รวม

9,395,090 บาท

จํานวน

48,360 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ัง มในอัตราร้อยละ ้า อง
าจ้างพร้อม ับ ั าจ้าง องพนั งานจ้าง ง ป็น งิน มทบใน
อัตรา ดียว ันด้วย ตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ
.2533 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
งิน มทบ องทุน งินทดแทน
จํานวน

2,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทนตามพระราชบัญญัติ งิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แ ้ไ พิ่ม ติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 พื่อใ ้
วาม ุ้ม รองแ ลู จ้างที่ประ พอันตราย จ็บป่วย ตาย รือ ูญ
ายอัน นื่องมาจา ารทํางานใ ้แ นายจ้าง โดย ํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 อง าจ้างทั้งปี (ม รา ม – ธันวา ม)
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
จํานวน

7,237,200 บาท

งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ัง ม

พื่อจาย ป็น า บื้ยยังชีพใ ้แ ผู้ ูงอายุ ตามระ บียบและ นัง ือ
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
3) ระ บียบ ระทรวงม าด วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยัง
ชีพผู้ ูงอายุ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แ ้ไ พิ่ม
ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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บี้ยยังชีพ วามพิ าร

จํานวน

1,327,200 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้แ นพิ าร ตามระ บียบและ นัง ือ
ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ ารใ ้ นพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
จํานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ป็น า บี้ยยังชีพใ ้แ ผู้ป่วย อด ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ ารยังชีพ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
งิน ํารองจาย
จํานวน

328,153 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน รณีที่ไม ามารถ าด ารณได้ลวง น้า
ใน รณีจํา ป็น รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอด
ปี โดยนําไปใช้จาย พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิด ึ้น รือ
บรร ทาปัญ า วาม ดือดร้อน องประชาชน ป็น วนรวม
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ2560 และที่แ ้ไ พิ่มติม
2.ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยวิธี ารงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
3.ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 ร ฎา ม 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
รายจายตาม ้อผู พัน
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญ อง ้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.)ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญ ้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แ ้ไ พิม ติม และ ฎ ระทรวง าร
ั งินจา ประมาณ ารรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจําปี มทบ ้า องทุนบํา น็จบํานาญ ้าราช ารท้องถิ่น พ.ศ
.2563

จํานวน

332,177 บาท
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งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพ

จํานวน

72,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

6,907,740 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,842,840 บาท

รวม

1,879,920 บาท

จํานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับ
ท้องถิ่น รือพื้นที่ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ
. 2561 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ประ าศ ณะ รรม าร ลั ประ ัน
ุ ภาพแ งชาติ รื่อง ลั ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้อง รป รอง
วนท้องถิ่นดํา นินงานและบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน
ุ ภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ.2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
าตอบแทนราย ดือนนาย /รองนาย อง รป รอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือนนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล โดยมีรายละ อียดดังนี้
(1) งิน ดือน นาย อง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 244,800 บาท
(2) งิน ดือน รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือน
ละ 11,220 บาท/ น จํานวน 2 น จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 269,280 บาท
ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบลและ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
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าตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนประจําตําแ นง องนาย อง าร
บริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
(1) าตอบแทนประจําตําแ นง นาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ในอัตรา ดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 21,000 บาท
(2) าตอบแทนประจําตําแ นง รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ในอัตรา ดือนละ 880 บาท/ น จํานวน 2 น จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบลและ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น าตอบแทนพิ ศษ องนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล รองนาย อง ารบริ าร วนตําบล
(1) าตอบแทนพิ ศษ นาย อง ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา
ดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
(2) าตอบแทนพิ ศษ รองนาย ทศอง ารบริ าร วน
ตําบล ในอัตรา ดือนละ 880 บาท/ น จํานวน 2
น จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบลและ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม

น้า : 5/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

าตอบแทนราย ดือน ล านุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
อง ารบริ าร วนตําบล
พื่อจาย ป็น าตอบแทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล
(1) าตอบแทน ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
ดือน ป็น งิน 86,400 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบลและ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม

จํานวน

86,400 บาท

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

าตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ล านุ าร ภา
จํานวน
อง รป รอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น าตอบแทนประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล และ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล
(1) าตอบแทน องประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 11,220
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 134,640 บาท
(2) าตอบแทนรองประธาน ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 9,180
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 110,160 บาท
(3) าตอบแทน อง ณะ มาชิ อง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 10 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 864,000 บาท
(4) าตอบแทน ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา ดือนละ 7,200
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 86,400 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน าตอบแทนนาย
อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล ล านุ ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบลและ ล านุ าร ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ.2554
และที่แ ้ไ พิ่ม ติม

น้า : 6/89

1,195,200 บาท

น้า : 7/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล 6 อัตรา จํานวน 12 ดือน
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล 1 อัตรา
(2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล 1 อัตรา
(3) ัว น้า ํานั ปลัด 1 อัตรา
(4) นั ทรัพยา รบุ ล 1 อัตรา
(5) นั จัด ารงานทั่วไป 1 อัตรา
(6) จ้าพนั งานธุร าร 1 อัตรา
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่นพ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

2,962,920 บาท

จํานวน

2,590,920 บาท

น้า : 8/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

งิน พิ่มตาง ๆ อง ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน มีรายละ อียดดังนี้
(1) าตอบแทนราย ดือนปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ระดับ
ลาง ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 84,000 บาท
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
3) ประ าศ จ. ท.และ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ ารใ ้ ้า
ราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งิน าตอบแทนนอ นือ
จา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547 และ นัง ือ ํานั
งาน จ. ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
ุมภาพันธ 2548 รื่องแนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย า
ตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร ํา นดใ ้ ้าราช าร รือ
พนั งาน วนท้องถิ่น ระดับ 8 ึ้นไป ได้รับ งิน ดือน าตอบแทน
ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตําแ นง)
งินประจําตําแ นง
จํานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน ดังนี้
(1) ปลัดอง ารบริ าร วนตําบล
(2) รองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล
(3) ัว น้า ํานั ปลัด
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

น้า : 9/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

าตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 และ นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท
. 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง าร ํานวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และ นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
1. พื่อจาย งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
2. พื่อจาย ป็น าตอบแทนบัญชีอัตรา าตอบแทนบุ ลที่ได้รับ
แตงตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้
บริ ารท้องถิ่น ตามระ บียบ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้งวาด้วย าร
ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รวม

2,045,000 บาท

รวม

528,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

น้า : 10/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

า ชาบ้าน

จํานวน

164,400 บาท

จํานวน

63,600 บาท

รวม

1,090,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนท้องถิ่นที่มี ิทธิ บิ า
ชาบ้านตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า ชาบ้าน อง ้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แ ้ไ พิ่ม ติม และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น รือ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆที่ ี่ยว ้อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
พื่อจาย ป็น งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ใ ้แ พนั งาน
วนท้องถิ่น รือลู จ้างประจํา ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร น วน
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร น วนราช ารตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้
อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ และตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชน
และ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

น้า : 11/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

าจ้าง มาบริ าร า ชา รื่องถาย อ าร

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร า ชา รื่องถาย อ าร ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว.1536 ลง
วันที่ 19 มีนา ม 2561 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุและ า าธารณูปโภ และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว.7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิงจาย าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าจ้าง มาบริ ารทํา วาม ะอาดอา าร ถานที่ราช าร
จํานวน

72,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารทํา วาม ะอาดอา าร ถานที่
ราช ารตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ และตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชนและ
าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าจ้าง มาบริ ารใน ารปฏิบัติงานบันทึ ้อมูลระบบ าร น ทศ จํานวน
พื่อ ารวางแผน (E-Plan)
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใน ารปฏิบัติงานบันทึ ้อมูล
ระบบ าร น ทศ พื่อ ารวางแผน (E-Plan) ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทยดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 .
. 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ
จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น

108,000 บาท

น้า : 12/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

าจ้าง มาบริ ารพนั งาน ับรถยนต

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารพนั งาน ับรถยนต ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้
อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ และ นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่10 .
.2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชนและ าร บิ จาย
งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
าจ้าง มาบริ าร ํารวจ วามพึงพอใจ
จํานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง าร ํารวจ วามพึงพอใจ
องผู้รับบริ ารที่มีตอ ุณภาพรใ ้บริ าร อง อบต.ดานนอ ตาม
นัง ือ นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต ที่ มท 0809.3/ว
141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติ าร
ํา นดประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษแ ้า
ราช าร พนั งานและลู จ้าง ององ รป รอง วนท้องถิ่นและ
า นัง ือ ํานั บริ าร าร ลังท้องถิ่น ( น. ท.) ที่ มท
0808.4/1301 ลงวันที่ 29 มษายน 2548 จํานวน 1 ฉบับ
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) า
โฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ
ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใช้จายใน าร
ดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง
มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ ฯลฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั
ณฑและอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อยและ า
าธารณูปโภ

น้า : 13/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
(1) ารประชุมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดือน
(2) ารประชุม ณะ รรม าร ณะอนุ รรม าร รือ ณะทํางาน
ตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
ระทรวงม าดไทย รือ ํา ั่ง ององ รป รอง วนท้องถิ่น
(3) ารประชุม ภาท้องถิ่น รือ ณะ รรม ารที่ ภาท้องถิ่นตั้ง ึ้น
(4) ารประชุมประชา ม มูบ้าน พื่อบูรณา ารจัดทําแผน
ชุมชน รือ รื่องอื่นที่ ฎ มาย ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่
ระทรวงม าดไทย ํา นด
(5) ารประชุมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่น ับอง ร
ป รอง วนท้องถิ่น
(6) ารประชุมระ วางอง รป รอง วนท้องถิ่น ับ วน
ราช าร นวยงานอื่น องรัฐ
(7) ารประชุม รณีอื่นที่จํา ป็นใน ารปฏิบัติ น้าที่ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ2562

จํานวน

45,000 บาท

น้า : 14/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้ง

จํานวน

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารจัด าร ลือ ตั้งท้อง
ถิ่น ตามที่ ฎ มาย ํา นด อี ทั้งใ ้ วามรวมมือใน ารประชา
ัมพันธ ารณรง รือ ารใ ้ ้อมูล าว ารแ ประชาชนใ ้
ทราบถึง ิทธิและ น้าที่และ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร
ลือ ตั้ง ภาผู้แทนราษฎรและ รือ มาชิ วุฒิ ภา โดยจาย ป็น า
ใช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ถานที่ าวั ดุ รื่อง ียน และ
อุป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า
นัง ือ าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร า อง มนา ุณ าอา ารวาง
และ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ าตอบแทน
ณะ รรม าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารใช้
จายใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) น้าที่ 207 ลําดับที่ 5
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน

น้า : 15/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

โ รง าร/ ิจ รรมรณรง และตอต้าน ารทุจริต อรัปชั่นในอง ร
ภา รัฐ

จํานวน

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง าร/ ิจ รรมรณรง และ
ตอต้าน ารทุจริต อรัปชั่นในอง รภา รัฐ พื่อใ ้บุ ลา รใน
อง รมี วามรู้ และตระ นั ถึง ารป้อง ันและปราบปราม าร
ทุจริตใน ารปฏิบัติงาน ิด ึ้น พื่อ ามารถนํา วามรู้ไปใช้ใ ้ ิด
ประโยชนตออง รและประชาชนได้ โดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว
ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิดและปิด า
วั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใช้จายใน าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ
อ าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา าร าป้าย
โ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโ รง าร ป็นไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 211 ลําดับที่ 13
โ รง ารฝึ อบรมและทัศนศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพใน าร จํานวน
ทํางาน อง ณะผู้บริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง
พนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารฝึ อบรมและ
ทัศนศึ ษาดูงาน พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพใน ารทํางาน อง ณะผู้
บริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง ผู้ ัง ต
ารณ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ
ารต แตง ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ าประ าศนีย
บัตร าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ
ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า
ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ
อ าร ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดู
งาน าอา ารวางและ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร า
อา าร ายานพา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็น
ใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทําโ รง าร ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารใช้จายใน ารฝึ อบรม ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 207 ลําดับที่ 4

20,000 บาท

150,000 บาท

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

โ รง ารพัฒนา ุณธรรมจริยธรรมใ ้แ บุ ลา ร ององ ารบริ าร จํานวน
วนตําบลดานนอ
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารพัฒนา ุณธรรม
จริยธรรมแ บุ ลา ร ององ ารบริ าร วนตําบลดานนอ โดย
มี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง
ถานที่อบรม าใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม า
วั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผู้ ้ารับ
ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับ
ผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวาง
และ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร ายานพา นะ า
ป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารอบรม ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 207 ลําดับ
ที่ 3
โ รง ารอบรม ฏ มาย ี่ยว ับอง รป รอง วนท้องถิ่น
จํานวน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารอบรม ฎ มาย ี่ยว
ับอง รป รอง วนท้องถิ่น โดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ าร
ใช้และ ารต แตง ถานที่ าใช้จายในพิธี ปิดและปิด า
วั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย
อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ าใช้จายใน าร
ติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ
อ าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา าร าป้าย
โ รง าร าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโ รง าร ป็นไป
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 210 ลําดับที่ 11

น้า : 16/89

20,000 บาท

20,000 บาท

น้า : 17/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

าบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานตามป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่นที่ ิดจา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใช้งาน
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ ้จาย
จา าใช้ อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผู้ดํา นิน
ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติดังนี้
(1) าจ้าง มาแรงงาน องบุ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา า
วั ดุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใชจายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง ารปรับ
ปรุง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายใน
ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ
าใช้ อยและ า าธารณูปโภ

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 18/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็น
ต้น อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้
พลา ติ แปลงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง
ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน,แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผง
ปิดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน แผนป้ายจราจร
รือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ป๋า ตาชั่ง นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า
ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล
มุด ซอง อ าร ตลับผง มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบ
ใ น้ํายาลบ ระดาษไ ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม
มุด ระดาษ ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ ้า
ราช ารแบบพิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้าง
พิมพ องใช้ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับ
บริ ารประชาชนใน ํานั งาน ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

215,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

น้า : 19/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ไมโ รโฟน าตั้ง
ไมโ รโฟน ัวแรงไฟฟ้า รื่องวัด ระแ ไฟฟ้า รื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจวงจรไฟฟ้า รื่องประจุไฟ ฟิว ทปพัน
ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ลอดไฟ ็ม ัดรัด าย
ไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอร และชิ้น
วนวิทยุ ลู ถ้วย ายอา าศ รีซี ตอร มูฟวิ่ง อย
อน ดน ซอร า ลอดฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ
รือ าอา าศ ํา รับวิทยุ, รื่องรับโทรทัศน,จานรับ ัญญาณ
ดาว ทียม ดอ ลําโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจรตาง ๆ แผงบัง ับ
ทางไฟ ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 20/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

วั ดุงานบ้านงาน รัว

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุงานบ้านงาน รัว ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็น
ต้น อาทิ ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้ํา จานรอง ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน มอน ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ระจ งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตา
น้ํามัน ตารีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟ้า รื่องปิง นม
ปัง ระทะไฟฟ้า ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟ้า ระติ น้ํา
ร้อน ระติ น้ําแ ็ง ถังแ ตา ผ้า ม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจา
อ ชน ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูป
แบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
วั ดุยานพา นะและ น ง
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุยานพา นะและ น ง ประ ภทวั ดุ ง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงราย
จาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย
พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ า
วั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ
ชน ไ วง ประแจ แมแรง ุญแจปา ตาย ุญแจ ลื่อน ีมลอ
ลอ ียร ลอ ลัตซ ลอ พวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
บร นอตและ รู ายไมล พลา ฟิลม รองแ ง บาะรถ
ยนต รื่องยนต(อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร รัช พวง
มาลัย ายพานใบพัด ม้อน้ํา ัว ทียน แบต ตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับลู
ปืน ระจ มอง ้างรถยนต ันชนรถยนต ็ม ัดนิรภัย ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

น้า : 21/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น วั ดุ ิ้น ปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี า
ประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน แ ุงต้ม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน รื่อง ถาน า ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ประ ภทวั ดุ ง
ทน วั ดุ ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ
ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติรายจายที่
ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้ง อาทิ ชน าตั้ง ล้อง าตั้ง ียนภาพ ลองและระวิงใ
ฟิลมภาพยนตร รื่อง รอ ทป ลน ซูม ระ ป๋าใ ล้องถาย
รูป พู ัน ี ระดาษ ียนโปร ตอร ฟิลม มมโมรี่ ารด ฟิลม
ไลด แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ ทป แผนซี
ดี) รูป ี รือ าวดําที่ได้จา ารล้าง อัด ยาย ภาพถายดาว
ทียม ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

น้า : 22/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมูล อุป รณบันทึ ้อมูล(Diskette,FloppyDisk,
Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc , Fla
sh Drive) ทปบันทึ
้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผน รอง
แ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ (Key Board) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM
ัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร
วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
ป็นต้น รื่องอานและบันทึ ้อมูล แบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) ป็นต้น ฯลฯ ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 23/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

212,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟ้าใน ํานั งาน/ในที่ าธารณะ รือ
อา าร ถานที่ที่อยูใน วามดูแลรับผิดชอบ ององ ารบริ าร
วนตําบล ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้อง
ถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564
าบริ ารโทรศัพท
จํานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ป็น าโทรศัพทพื้นฐาน าโทรศัพท ลื่อนที่ ฯลฯ และ
มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาว และ า
ใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ชน า ชา รื่อง า ชา
มาย ล โทรศัพท าบํารุงรั ษา าย ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง
ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564
าบริ ารไปรษณีย
จํานวน

3,000 บาท

าไฟฟ้า

พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย าฝา งไปรษณีย าบริ าร
ไปรษณียตอบรับ าดวงตราไปรษณีย า ชาตู้ไปรษณีย ป็นไป
ตามตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564
าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม
พื่อจาย ป็น าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม รวมถึง าใช้จาย
พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ื่อ ารโทร มนา ม ชน าใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ระบบและ าใช้บริ ารอิน ทอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต าร
ด และ า ื่อ ารอื่นๆ ชน า บิ้ลทีวี า ชาชอง ัญญาณดาว
ทียม และใ ้ มาย วามรวมถึง าใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง
ลาวและ าใช้จายที่ ิด ึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร าวั ดุ ื่อ
าร าวิทยุติดตามตัว าโทรภาพ (โทร าร) า ื่อ ารผานดาว
ทียม ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564

จํานวน

70,000 บาท

น้า : 24/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

า ชาพื้นที่ ว็บไซต และ าธรรม นียมที่ ี่ยว ้อง
พื่อจาย ป็น า ชาพื้นที่ ว็ปไซตและ าธรรม นียมที่ ี่ยว
้อง (ระบบ CLOUD , HOSTING ) ตาม นัง ือ รม ง ริม าร
ป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2564
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

13,000 บาท

รวม

19,900 บาท

รวม

19,900 บาท

จํานวน

19,900 บาท

รุภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ วาม
ละ อียดจอภาพ 3840x2160 พิ ซล นาด 55 นิ้ว จํานวน 1
รื่อง โดยมี ุณลั ษณะดังนี้
1) ระดับ วามละ อียด ป็น วามละ อียด องจอ
ภาพ (Resolution) (พิ
ซล)
2) นาดที่ ํา นด ป็น นาดจอ
ภาพ(นิ้ว)
3)แ ดงภาพด้วย
ลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ามารถ ชื่อมตออิน ตอร น็ตได้ (Smart TV)
5)ชองตอ HDMI ไมน้อย วา 2 ชอง พื่อ าร ชื่อมตอ ัญญาณภาพ
และ ียง
6)ชองตอ USB ไมน้อย วา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ พลง และ
ภาพยนต
7) มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 น้าที่ 27 ลําดับที่ 2

น้า : 25/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

337,520 บาท

รวม

317,520 บาท

รวม

317,520 บาท

จํานวน

317,520 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน าตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จาย
วบ ับ งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
(1) นั วิ ราะ นโยบายและแผน 1 อัตรา
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
1. พื่อจาย งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

น้า : 26/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

งานบริหารงานคลัง

รวม

1,988,400 บาท

รวม

1,666,200 บาท

รวม

1,666,200 บาท

จํานวน

1,402,440 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือน าตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จาย
วบ ับ งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล 4 อัตรา จํานวน 12 ดือน
(1) ผู้อํานวย าร อง ลัง 1 อัตรา
(2) นั วิชา าร งินและบัญชี 1 อัตรา
(3) นั วิชา ารจัด ็บรายได้ 1 อัตรา
(4) นั วิชา ารพั ดุ 1 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ นัง ือ ั่ง
ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
งินประจําตําแ นง
จํานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือน องผู้ดํารง
ตําแ นง บริ าร อํานวย าร ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร อง ลัง
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

น้า : 27/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

าจ้างลู จ้างประจํา

จํานวน

221,760 บาท

รวม

322,200 บาท

รวม

89,200 บาท

จํานวน

40,000 บาท

1. พื่อจาย งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
า ชาบ้าน
จํานวน

49,200 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้างลู จ้างประจําและ งินปรับปรุง าจ้างประจํา 1
อัตรา จํานวน 12 ดือน ตามพระราชบัญญัติ พระราช
ฤษฎี า ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประ าศ ณะ รรม าร ลาง วนตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป
ี่ยว ับอัตรา งิน ดือน และวิธี ารจาย งิน ดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบล มี ิทธิ บิ า ชา
บ้านตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แ ้ไ พิ่ม ติม และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น รือ นัง ือ ั่ง าร
ตางๆที่ ี่ยว ้อง

น้า : 28/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

ค่าใช้สอย

รวม

188,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานธุร าร
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานธุร าร ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนา ม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้
จาย ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด
ิ่งปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชา
บ้าน) าโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา
โฆษณาและ ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน า
ใช้จายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ
าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆฯลฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2563 รื่อง ลั ณฑและ
อัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลั ษณะ าใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย งิน าจ้าง
มาบริ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น

น้า : 29/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
โ รง ารจัด ็บภาษี ลื่อนที่
จํานวน

5,000 บาท

พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารจัด ็บภาษี ลื่อน
ที่ ชน าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่ฝึ
อบรม าใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง
ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ
อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า
อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
มนา ุณวิทยา ร าอา าร า ชาที่พั ายานพา นะ าใช้
จายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) น้าที่ 213 ลําดับที่ 17

น้า : 30/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

โ รง ารจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน

จํานวน

30,000 บาท

พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รงจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน ชน าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่ฝึ
อบรม าใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง
ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ
อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า
อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
มนา ุณวิทยา ร าอา าร า ชาที่พั ายานพา นะ าใช้
จายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) น้าที่ 213 ลําดับที่ 18
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่ ิด
จา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใช้งานป ติ รณี
ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงาน ใ ้จายจา าใช้
อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผู้ดํา นิน ารซอม
แซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติดังนี้
(1) าจ้าง มาแรงงาน องบุ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใ ้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา า
วั ดุ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายใน ารบริ าร
งาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี
ององ รป รอง วนท้องถิ่น
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณูปโภ

น้า : 31/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติด
ตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ
ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด ล็
รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปลงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่อง
ตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลั ษณ แผงปิดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ
นวยงาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แ ง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง ระ ป๋า ตาชั่ง นาด
ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไ
ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช ารแบบ
พิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน
ใน ํานั งาน ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูป
แบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

45,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

น้า : 32/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมูล อุป รณบันทึ ้อมูล(Diskette,FloppyDisk,
Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc ,Flas
h Drive) ทปบันทึ
้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape,Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย
บิล นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผน รอง
แ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ (Key Board) มน
บอรด(Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM ัต
ซีทฟีด ตอร(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่ง
บอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card,Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอานและบันทึ ้อมูล แบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) ป็นต้น ฯลฯ ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 33/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือน าตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จาย
วบ ับ งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
(1) นั วิชา ารตรวจ อบภายใน 1 อัตรา
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
1. พื่อจาย งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

รวม

365,320 บาท

รวม

355,320 บาท

รวม

355,320 บาท

จํานวน

355,320 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 34/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อ ร้าง ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ไม้
ตางๆ ้อน ีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม้ ทป
วัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทิน นอร ีปูน
ซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็
้น แปรงทา ี ปูน าว ทอน้ําและอุป รณประปา
ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น
วั ดุ รื่องดับ พลิง
จํานวน

20,000 บาท

วั ดุ อ ร้าง

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ รื่องดับ พลิงประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ัน
ภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง ป็นไปตาม
ระ บียบและ นัง ือดังนี้
1) นัง ือ ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

น้า : 35/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือน าตอบแทนราย ดือน งิน พิ่มอื่น ๆ ที่จาย
วบ ับ งิน ดือน และ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
(1) นั ป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย 1 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ นัง ือ ั่ง
ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

523,300 บาท

รวม

291,300 บาท

รวม

291,300 บาท

จํานวน

291,300 บาท

น้า : 36/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
1. พื่อจาย งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
2. พื่อ ป็น าป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ
นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยตาม
ฎ มายวาด้วย ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย แ อา า
มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าร บิ าใช้จายใ ้แ อา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตรา าตอบ
แทนตามระ บียบ ณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย
แ งชาติวาด้วย าใช้จาย องอา า มั รป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ.2560
ค่าใช้สอย

รวม

232,000 บาท

รวม

82,000 บาท

จํานวน

82,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารชวย ลือประชาชนที่ได้รับ วาม ดือดร้อนตามอํานาจ
น้าที่ ององ ารบริ าร วนตําบลดานนอ
พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารชวย ลือประชาชนที่ได้รับ
วาม ดือนร้อน ตามอํานาจ น้าที่ ององ ารบริ าร วน
ตําบล ป็นระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 4 พ.ศ
.2564 น้าที่ 16 ลําดับที่ 1

น้า : 37/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

โ รง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุชวง ทศ าลปีใ ม

จํานวน

15,000 บาท

พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุ
ทางถนนชวง ทศ าลปีใ ม ชน าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ าร
ต แตง ถานที่ฝึ อบรม าใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร า
ถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผู้ ้า
รับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับ
ผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวาง
และ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า ชาที่พั ายาน
พา นะ าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลําดับที่ 1
โ รง ารลป้อง ันและลดอุบัติ ตุชวง ทศ าล ง รานต
จํานวน

15,000 บาท

พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุ
ทางถนนชวง ทศ าล ง รานต ชน าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ
ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม าใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ
อบรม าวั ดุ รื่อง ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร า
ถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผู้ ้า
รับ ารฝึ อบรม าใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณ
ตางๆ ใน ารฝึ อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับ
ผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวาง
และ รื่องดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า ชาที่พั ายาน
พา นะ าใช้จายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลําดับที่ 2

น้า : 38/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

โ รง ารวันอา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน

จํานวน

40,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารวันอา า มั รป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน ชน าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่
ฝึ อบรม าใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง
ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ
อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม าใช้
จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ อบรม า
ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า
อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
มนา ุณวิทยา ร าอา าร า ชาที่พั ายานพา นะ าใช้
จายอื่นที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรม ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 154 ลําดับที่ 4
ค่าวัสดุ
วั ดุ อ ร้าง
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อ ร้าง ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติรายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ไม้
ตางๆ ้อน ีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม้ ทป
วัดระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทิน นอร ีปูน
ซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็
้น แปรงทา ี ปูน าว ทอน้ําและอุป รณประปาทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่องรูป
แบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น

น้า : 39/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

วั ดุ รื่องดับ พลิง

จํานวน

20,000 บาท

รวม

861,880 บาท

รวม

538,880 บาท

รวม

538,880 บาท

จํานวน

496,880 บาท

พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ รื่องดับ พลิง ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้
ลตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุประ ภทวั ดุ ิ้น
ปลืองรายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ
พลิง ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่นที่ มท
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน
(1) ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา 1 อัตรา
(2) นั วิชา ารศึ ษา 1 อัตรา
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

น้า : 40/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:34

งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

รวม

323,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงพนั งาน ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
1. พื่อจาย งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557

น้า : 41/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

ค่าใช้สอย

รวม

158,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารทํา วาม ะอาดศูนยพัฒนา ด็
ล็ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ดุ และ า าธารณูปโภ และตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชน
และ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ ารทํา วาม ะอาดศูนยพัฒนา ด็ ล็

พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) า
โฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ
ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใช้จายใน าร
ดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง
มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ ฯลฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564
รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ าร
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อยและ า
าธารณูปโภ

น้า : 42/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็น าซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ าซอมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่ ิดจา
าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใช้งานป ติ รณี ป็น
ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงานใ ้จายจา าใช้ อย วน
รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผู้ดํา นิน ารซอมแซมบํารุง
รั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติดังนี้
(1) าจ้าง มาแรงงาน องบุ ลภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
(2) า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา า
วั ดุ
ตาม นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณูปโภ

น้า : 43/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็น
ต้น อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้
พลา ติ แปลงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง
ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน,แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผง
ปิดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน แผนป้ายจราจร
รือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับแ ง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ า
ตั้ง รือแ วน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ระ ป๋า ตาชั่ง
นาด ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด
ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไ
ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช ารแบบ
พิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน
ใน ํานั งานฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้อง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูป
แบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

110,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 44/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

วั ดุงานบ้านงาน รัว
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุงานบ้านงาน รัว ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ
ิ้น ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็น
ต้น อาทิ ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด แ ้วน้ํา จานรอง ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ
ลิ่น แปรง ไม้ วาด ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน มอน ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ระจ งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตา
น้ํามัน ตารีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟ้า รื่องปิง นม
ปัง ระทะไฟฟ้า ม้อไฟฟ้า รวมถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟ้า ระติ น้ํา
ร้อน ระติ น้ําแ ็ง ถังแ ตา ผ้า ม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจา
อ ชน ัวดูดตะ อน ระวายน้ํา อา าร ริมนม วั ดุประ อบ
อา าร อา าร ํา ร็จรูปฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564
รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

40,000 บาท

น้า : 45/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อประ
อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง อง
ที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมูล อุป รณบันทึ
้อมูล(
Diskette,FloppyDisk,Removable Disk,Compact Disc, Digit
al Video Disc ,Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (
Reel MagneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย บิล นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอม
ไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ (KeyBoard)
มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip)
ชน RAM ัตซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse)
พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card)
ป็นต้น รื่องอานและบันทึ ้อมูล แบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) ป็นต้น ฯลฯ ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 46/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

2,732,320 บาท

รวม

871,020 บาท

รวม

871,020 บาท

จํานวน

290,760 บาท

พื่อจาย ป็น าไฟฟ้าในศูนยพัฒนา ด็ ล็ รืออา าร ถานที่ที่
อยูใน วามดูแลรับผิดชอบ ององ ารบริ าร วนตําบล ป็นไป
ตามระ บียบและ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย าใช้จายใน
ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและ
อัตรา าใช้จายประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่ บิ จายในลั ษณะ าใ ้ อย วั ดุและ า าธารณูปโภ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนพนั งาน วนท้อง
ถิ่นประจําปี 1 อัตราจํานวน 12 ดือน โดยจายใ ้ ับพนั งาน
วนท้องถิ่นดังนี้
(1) รู จํานวน 1 ตําแ นง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วนตําบล รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย งิน ดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
3) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธี ารจาย
งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่นฉบับที่ 4 ลงวันที่ 26
พฤศจิ ายน 2558

น้า : 47/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

าตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

507,840 บาท

จํานวน

72,420 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง 4 อัตรา จํานวน 12 ดือน
พร้อม งินปรับปรุง าตอบแทน (พนั งานจ้าง) ดังนี้
(1) พนั งานจ้างตามภาร ิจผู้ดูแล ด็ จํานวน 4 ตําแ นง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่นพ.ศ
2542
2) ประ าศ ณะ รรม าร ลางพนั งาน วน
ตําบล รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 ิง า ม 2558
3) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ 0809.5 ว 36 ลง
วันที่ 26 ิง า ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต
. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม พื่อ าร รองชีพชั่ว ราว ํา รับพนั งานจ้าง
4 อัตราจํานวน 12 ดือนโดยจายใ ้ ับพนั งานจ้าง ดังนี้
(1)พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผู้ดูแล ด็ ) จํานวน 4 ตําแ นง
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่นพ.ศ
2542
2) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ 0809.3 ว1372 ลง
วันที่ 1 ร ฎา ม 2558 รื่อง ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต
. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ ้พนั งาน
วนท้องถิ่นลู จ้างและพนั งานจ้าง ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว (ฉบับที่ 2)
3)ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบลจัง วัด
น รราช ีมา รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับ ารใ ้พนั งาน
วนตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตําบล
ได้ รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว (ฉบับที่ 2)

น้า : 48/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

งบดาเนินงาน

รวม

958,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

458,890 บาท

จํานวน

65,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารวัน ด็ แ งชาติ

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารจัดงานวัน ด็ แ ง
ชาติ ชน ารับรอง าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และ าใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว ้อง าใช้จายใน ารประ วด รือแ ง
ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ ารแ ดง และ าใช้
จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงานและ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา
ป็นและ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง
ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง ัน ีฬา ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 157 ลําดับที่ 3
โ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน จํานวน
าร อน )
พื่อจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน าร อน) ป็น งินอุด นุน ํา รับ
นับ นุน าจัด าร รียน าร อน องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด
อง ารบริ าร วนตําบลดานนอ จํานวน 2 แ ง (ศูนยพัฒนา
ด็ ล็ บ้านดานนอ , ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านละ ลิงพิมาน) จัด
รร ํา รับ ด็ ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ป็น
าจัด าร รียน าร อน อัตราละ 1,700 บาท/ น ป็นไปตาม
นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 ร ฎา ม 2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) แ ้ไ รั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 น้าที่ 1 ลําดับที่ 4

85,000 บาท

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

โ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( า นัง ือ รียน จํานวน
าอุป รณ าร รียน า รื่องแบบนั รียน า ิจ รรมผู้ รียน

น้า : 49/89

31,640 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จาย ํา รับ นับ นุน าใช้จายใน ารบริ าร
ถานศึ ษา จัด ารศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ ( า นัง ือ
รียน าอุป รณ าร รียน า รื่องแบบนั รียน า ิจ รรมผู้
รียน)
1. า รื่องแบบนั รียน อัตรา นละ 300 บาท/ปี
2. า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
3. าอุป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
4. า ิจ รรมพัฒนา ารผู้ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ปี
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 158 ลําดับที่ 6
โ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าอา าร ลาง จํานวน
วัน)
พื่อจาย ป็น าใช้จายโ รง าร นับ นุน ารบริ าร ถาน
ศึ ษา (อา าร ลางวัน) ป็น งินอุด นุน ํา รับอา าร ลางวัน
องศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัดอง ารบริ าร วนตําบลดาน
นอ จํานวน 2 แ ง ป็น วลา 2 ภา รียน อัตรามื้อละ 21
บาท จํานวน 245 วัน
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 ร ฎา ม 2564 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แ ้ไ รั้งที่ 1 พ.ศ.2563 น้าที่ 8 ลําดับ
ที่ 2

257,250 บาท

น้า : 50/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

โ รง าร ริม ร้างประ บ ารณ รียนรู้แ ด็ ล็
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง าร ริม ร้าง
ประ บ ารณ รียนรู้แ ด็ ล็ โดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ า
มนา ุณวิทยา ร าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าป้าย
โ รง ารประชา ัมพันธและ าใช้จายอื่น ที่จํา ป็น ํา รับ ารจัด
ทําโ รง าร ป็นระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารใช้จายใน
ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 158 ลําดับที่ 5

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 51/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงาน รัว
พื่อจาย ป็น าวั ดุงานบ้านงาน รัว ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซม บํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็น
ต้น ตามตัวอยาง ารจําแน ประ ภทรายจาย ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุ
และ รุภัณฑ ประ อบ นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวังที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
ชน ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบรูป มีด ถัง ถาด แ ้ว
น้ํา จานรอง ผงซั ฟอ บู น้ํายาดับ ลิ่น แปรงไม้
วาด ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน มอน ถ้วย ชาม ช้อน
้อม ระจ งา โองน้ํา ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตาน้ํามัน ตา
รีด รื่องบดอา าร รื่องตีไ ไฟฟ้า รื่องปิง นมปัง ระทะ
ไฟฟ้า ม้อไฟฟ้ารวมถึง ม้อ ุง ้าวไฟฟ้า ระติ น้ําร้อน ระติ
น้ําแ ็ง ถังแ ตา ผ้า ม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจา อ ชน อา าร
ริม (นม) ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่นดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่ง องที่จัด ป็นวั ดุและ รุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
3) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1055 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564

รวม

499,310 บาท

จํานวน

499,310 บาท

น้า : 52/89
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

25,300 บาท

รวม

25,300 บาท

จํานวน

25,300 บาท

รวม

877,800 บาท

รวม

877,800 บาท

จํานวน

877,800 บาท

รุภัณฑ ํานั งาน
รื่องปรับอา าศ แบบแย วน(รา ารวม าติดตั้ง) แบบติดผนัง
าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ แบบแบบแย วน (รา ารวม าติด
ตั้ง) แบบติดผนัง นาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 รื่อง โดยมี
ุณลั ษณะดังนี้
1. นาดที่ ํา นด ป็น นาดไมต่ํา วา 24,000 บีทียู
2.รา าที่ ํา นด ป็นรา าที่รวม าติดตั้ง
3.ต้องไมรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุต า รรม และ
ฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4.ต้อง ป็น รื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรูปทั้งชุด ทั้ง นวย
ง วาม ย็นและ นวยระบาย วามร้อนจา โรงงาน ดียว ัน
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2564 น้าที่ 30 ลําดับที่ 4
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุน วนราช าร
โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับโรง รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ
รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ)
โ รง ารอา าร ลางวัน ํา รับโรง รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ
รรม าร ารศึ ษา ั้นพื้นฐาน ( พฐ)
1 โ รง าร นับ นุน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (อา าร
ลางวัน)โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ตพื้นที่ ารศึ ษา( พฐ
) จํานวน 2 โรง รียนอัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้ 1) ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) แ ้ไ รั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 น้าที่ 4 ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

1,093,200 บาท

รวม

852,600 บาท

รวม

852,600 บาท

จํานวน

690,600 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน
(1) ผู้อํานวย าร อง าธารณ ุ 1 อัตรา
(2) จ้าพนั งาน าธารณ ุ 1 อัตรา
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
งินประจําตําแ นง
จํานวน

42,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือน องผู้ดํารง
ตําแ นง บริ าร อํานวย าร ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร อง าธารณ ุ
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดน รราช ีมา รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตําบล ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 ิง า ม 2558 และประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน วนตําบล จัง วัดน รราช ีมา รื่องมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2557
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล จัง วัด
น รราช ีมา รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ ้
พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร
วนตําบล ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 3 ิง า ม 2558 และประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนท้อง
ถิ่น จัง วัดน รราช ีมา รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2557 ํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 ดือน
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
1. พื่อจาย งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
2. พื่อ ป็น าป่วย ารชด ชย ารงาน รือ วลาที่ ียไป พื่อ นับ
นุน ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แ อา า มั รบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลํา นาอยูในอง ร
ป รอง วนท้องถิ่น รือที่ใ ล้ ียง ที่ได้รับ ํา ั่งชวย นับ นุน
ารปฏิบัติ น้าที่ใน ารดูแลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจา ผู้บริ าร
ท้องถิ่น
ค่าใช้สอย

รวม

232,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

รวม

37,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
าจ้าง มาบริ าร ํารวจ ้อมูลจํานวน ุนัช/แมว
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร ํารวจ ้อมูล ุนั และแมวตัวละ 6
บาทตอปีโดยทํา าร ํารวจปีละ 2 รั้ง รั้งแร ภายใน ดือน
ธันวา ม และ รั้งที่ 2 ภายใน ดือนมิถุนายน ป็นไปตามระ บียบ
และ นัง ือ ั่ง ารดังนี้ 1 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0810.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 ร ฎา ม 2561
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รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชาบ้าน) า
โฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาและ
ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรงม ร พ รือ ิ่ง
พิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ยประ ัน าใช้จายใน าร
ดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจ้าง มาบริ าร รือ าจ้าง
มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ าติดตั้ง
ไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้งโทรศัพท าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ ฯลฯ ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั
ณฑและอัตรา าใช้จายใน ารประ อบ ารพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช้ อยและ า
าธารณูปโภ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใช้จาย ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน
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โ รง ารพัฒนาและปรับปรุง ถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5 .)

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารพัฒนาและปรับปรุง
ถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5 .) โดยจาย ป็น าใช้จาย
ี่ยว ับ า มนา ุณวิทยา ร าอา าร อา ารวางและ รื่อง
ดื่ม าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ และ าใช้จายอื่นที่จํา
ป็น ํา รับ ารจัดทําโ รง าร ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง
ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 2 พ.ศ.2563
น้าที่ 13 ลําดับที่ 1
าบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็น งิน าซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วน
ท้องถิ่นที่ ิดจา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใช้
งานป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงานใ ้จาย
จา าใช้ อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผู้ดํา นิน
ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติดังนี้
1. าจ้าง มาแรงงาน อง นภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
2. า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา า
วั ดุ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง ารปรับ
ปรุง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2 ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะ าใช้ อยและ า าธารณูปโภ
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุง วั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง ป็น
ต้น อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง จาะ ระดาษ
นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด ล็ รรไ ร ้าอี้
พลา ติ แปลงลบ ระดานดํา ตรายาง าตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัดโฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง
ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ ียน,แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผง
ปิดประ าศ แผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ นวยงาน แผนป้าย
จราจร รือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน)นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ป๋า ตาชั่ง นาด
ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไ
ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช ารแบบ
พิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน
ใน ํานั งาน ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูป
แบบและ ารจําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปี ององ รป รอง วนท้องถิ่น

รวม

65,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 59/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุวิทยาศา ตร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง รวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ
ชน ชุด รื่องมือผาตัดที่วาง รวยแ ้ว ระบอ ตวง บ้า ลอม ู
ฟัง (Stethoscope) ปล าม นไ ้ ีมถอนฟัน รื่องวัดน้ํา
ฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง รื่องนึ่ง รื่องมือวิทยาศา ตร ําลีและผ้า
พันแผล วชภัณฑ แอล อฮอล ฟิลม อ ซ รย มี
ภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตางๆ ลือด ายยาง ลู ยาง ลอด
แ ้ว ลวด ชื่อม งิน ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตางๆ ัตว ลี้ยง พื่อ
ารทดลองวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ลอด อ ซ รย ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 60/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมูล อุป รณบันทึ
้อมูล (
Diskette, FloppyDisk, Removable Disk,Compact Disc ,Digi
tal Video Disc,Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ อมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย บิล นวย
ประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผน รองแ ง แผง
แป้นอั ระ รือแป้นพิมพ (KeyBoard) มน
บอรด (Main Board) มมโมรี่ซิป(Memory Chip) ชน RAM ัต
ซีทฟีด ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิ
ตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box) รื่อง ระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
ป็นต้น รื่องอานและบันทึ ้อมูล แบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) ป็นต้น ฯลฯ ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 61/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,600 บาท

รวม

8,600 บาท

จํานวน

3,200 บาท

รุภัณฑวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
รื่องวัด วามดันแบบดิจิตอล
รื่องวัด วามดันแบบดิจิตอล
จํานวน 2 รื่อง โดยมี
ุณลั ษณะดังนี้
1. ามารถวัด วามดันโล ิตได้แบบอัตโนมัติ
2. ตัว รื่องมี นาด ล็ ะทัดรัด ามารถ ลื่อนย้ายได้ ะดว
3. ผ้าพันแ นที่แถมมา ับตัว รื่อง ามารถวัดได้ตั้งแต นาดลํา
แ นไมน้อย วา 22-32 cm
4. จอภาพแ ดงผล ป็นตัว ล ามารถมอง ็น า วามดัน
โล ิต, ชีพจรและ วลาทีวัด ได้ชัด จน
5. ใช้ ับไฟฟ้า AC100 / 240 โวลท 50/60 ฮิรตซ
ผาน Adaptor รือใช้แบต ตอรี่ AA จํานวน 4 ้อน (6V. DC)
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2564 น้าที่ 32 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

รื่องวัดอุณ ภูมิอินฟา รดพร้อม รื่องปลอยน้ํายาล้างมืออัตโนมัติ จํานวน
รื่องวัดอุณ ภูมิอินฟา รดพร้อม รื่องปลอยน้ํายาล้างมือ
อัตโนมัติ จํานวน 2 รื่อง โดยมี ุณลั ษณะดังนี้
- มีถัง ็บ จล วามจุ 1000 มิลลิลิตร พร้อมที่ฉีด จลอัตโนมัติ พียง
แ ยื่นมือออ ไป
- ามารถชารจแบต ตอรี่โดยผาน USB (แรงดันไฟฟ้า 5VDC)
รือจะ ลือ ใช้ถาน 4AA ใน ารใ ้พลังงาน ็ ามารถทําได้
- ระยะตรวจวัดอุณ ภูมิที่ มาะ ม วรอยูที่ระ วาง 5-10 CM.
- ระบบตรวจวัดที่ตรวจ ร็ว ที่ ามารถวัดได้ พียงภายใน 1 วินาที
- วามแมนยําใน ารตรวจอุณ ภูมิอยูที่ +-0.2 องศา
- มีระบบ น้าจอดิจิตอลใน ารแ ดงตัว ล อุณ ภูมิ
- า พบอุณ ภูมิที่ ิน ํา นด มีไฟ LED ระพริบพร้อม ียง
ตือนที่ดัง
- มีถาดรอง จลล้างมือ ( ามารถถอดออ มาทํา วาม ะอาดได้)
- ประ ยัดพลังงาน ามารถ ํารองพลังงานได้ถึง ือบ ัปดา
- วามจุใน ารนับ 999 รั้ง
- รับประ ัน ิน ้า 1 ปี
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2564 น้าที่ 33 ลําดับที่ 6

น้า : 62/89

5,400 บาท

น้า : 63/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

293,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

101,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

101,000 บาท

โ รง าร ฝ้าระวัง ั ัน ลุม ี่ยงจา โร ติด ชื้อไวรั โ โรนา
จํานวน
2019 (COVID - 19) อง ารบริ าร วนตําบลดานนอ อํา ภอดาน
ุนทด จัง วัดน รราช ีมา

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง าร ฝ้าระวัง ั ัน ลุม
ี่ยงจา โร ติด ชื้อไวรั โ โรนา 2019 (COVID - 19) อง าร
บริ าร วนตําบลดานนอ อํา ภอดาน ุนทด จัง วัด
น รราช ีมา โดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ มนา ุณวิทยา ร า
อา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร าป้ายประชา
ัมพันธ และ าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2564 น้าที่ 18 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

โ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บ้า ตามพระ จํานวน
ปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒนวร ัตติยราชนารี
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง าร โ รง าร ัตวปลอด
โร นปลอดภัย จา โร พิษ ุนั บ้า ตามพระราชปณิธาร
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อั รราช ุมารี รมพระศรี วาง วัฒน วร ัตติย
ราชนารี ชน าใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่
อบรม าใช้จายในพิธี ปิดและปิด ารฝึ อบรม าวั ดุ รื่อง
ียน และอุป รณ าประ าศนียบัตร าถาย อ าร าพิมพ
อ ารและ ิ่งพิมพ า นัง ือ ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ อบรม า
ใช้จายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอุป รณตางๆ ใน ารฝึ
อบรม า ระ ป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุ อ าร ํา รับผู้ ้ารับ ารฝึ
อบรม า อง มนา ุณใน ารดูงาน าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม า มนา ุณวิทยา ร าอา าร า ชาที่พั ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นใน ารอบรม
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร ฯลฯ ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ
ั่ง าร
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 164
ลําดับที่ 3
โ รง ารอบรมใ ้ วามรู้ป้อง ันโร พิษ ุนั บ้า
จํานวน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารอบรมใ ้ วามรู้
ป้อง ันโร พิษ ุนั บ้า โดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร า
ป้าย ประชา
ัมพันธ และ าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโ รง าร ป็น
ไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 น้าที่ 12 ลําดับที่ 1

น้า : 64/89

36,000 บาท

15,000 บาท

น้า : 65/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

งบเงินอุดหนุน

รวม

192,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

192,500 บาท

จํานวน

52,500 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินอุด นุนอง รประชาชน
งินอุด นุน าธารณ ุ มูลฐาน
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนอา า มั ร าธารณ ุ (อ ม) ในพื้นที่
ตําบลดานนอ จํานวน 7 มูบ้าน มูบ้านละ 7,500 บาท
ป็นตามระ บียบ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
อุด นุนโ รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 1 บ้าน
ละ ลิงพิมาน
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับดํา นินแนวทางโ รง ารตามพระ
ราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 1 บ้านละ ลิงพิมาน จํานวน 3
โ รง ารดังนี้
1) โ รง าร ง ริมโภชนา ารและ ุ ภาพอนามัยแมและ ด็ อง
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
จํานวน 4,200 บาท
3) โ รง ารรณรง และแ ้ไ ปัญ ายา พ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม

น้า : 66/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

อุด นุนโ รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ุ
ัวบึง

มูที่ 2 บ้านพระ จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับดํา นินแนวทางโ รง ารตามพระ
ราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 2 บ้านพระ ัวบึง จํานวน 3
โ รง ารดังนี้
1) โ รง าร ง ริมโภชนา ารและ ุ ภาพอนามัยแมและ ด็ อง
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
จํานวน 4,200 บาท
3) โ รง ารรณรง และแ ้ไ ปัญ ายา พ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
อุด นุนโ รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 3 บ้านน้อย จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับดํา นินแนวทางโ รง ารตามพระ
ราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 3 บ้านน้อย จํานวน 3 โ รง ารดัง
นี้
1) โ รง าร ง ริมโภชนา ารและ ุ ภาพอนามัยแมและ ด็ อง
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
จํานวน 4,200 บาท
3) โ รง ารรณรง และแ ้ไ ปัญ ายา พ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม

น้า : 67/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

อุด นุนโ รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ุ
นอ

มูที่ 4 บ้านดาน จํานวน

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับดํา นินแนวทางโ รง ารตามพระ
ราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 4 บ้านดานนอ จํานวน 3
โ รง ารดังนี้
1) โ รง าร ง ริมโภชนา ารและ ุ ภาพอนามัยแมและ ด็ อง
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
จํานวน 4,200 บาท
3) โ รง ารรณรง และแ ้ไ ปัญ ายา พ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
อุด นุนโ รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 5
จํานวน
บ้านมะ ามน้อย
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับดํา นินแนวทางโ รง ารตามพระ
ราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 5 บ้านมะ ามน้อย จํานวน 3
โ รง ารดังนี้
1) โ รง าร ง ริมโภชนา ารและ ุ ภาพอนามัยแมและ ด็ อง
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
จํานวน 4,200 บาท
3) โ รง ารรณรง และแ ้ไ ปัญ ายา พ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม

20,000 บาท

20,000 บาท

น้า : 68/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

อุด นุนโ รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ุ
บอ

มูที่ 6 บ้าน ัว

จํานวน

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับดํา นินแนวทางโ รง ารตามพระ
ราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 6 บ้าน ัวบอ จํานวน 3 โ รง าร
ดังนี้
1) โ รง าร ง ริมโภชนา ารและ ุ ภาพอนามัยแมและ ด็ อง
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
จํานวน 4,200 บาท
3) โ รง ารรณรง และแ ้ไ ปัญ ายา พ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
อุด นุนโ รง ารตามพระราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 7 บ้านดาน จํานวน
นือ
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ํา รับดํา นินแนวทางโ รง ารตามพระ
ราชดําริด้าน าธารณ ุ มูที่ 7 บ้านดาน นือ จํานวน 3
โ รง ารดังนี้
1) โ รง าร ง ริมโภชนา ารและ ุ ภาพอนามัยแมและ ด็ อง
ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช ุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โ รง าร ืบ านพระราชปณิธาน ม ด็จยาต้านภัยมะ ร็ง ต้านม
จํานวน 4,200 บาท
3) โ รง ารรณรง และแ ้ไ ปัญ ายา พ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม

20,000 บาท

20,000 บาท

น้า : 69/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 ดือน
(1) นั พัฒนาชุมชน
ตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ นัง ือ ั่ง
ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

รวม

355,400 บาท

รวม

335,400 บาท

รวม

335,400 บาท

จํานวน

335,400 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 70/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

รวม

90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

90,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

90,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

งินอุด นุนรัฐวิ า ิจ
โ รง าร ยาย ตไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะ บ้านน้อย มูที่ 3
ชวงที่ 1 ยาย ตไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะพร้อม ายดับ จา
บ้านนายปิ่น ยอ ูง นิน – บ้านนางดาวลอย โ ุนทด วาม
ยาว 120 มตร
ชวงที่ 2 ยาย ตไฟฟ้าแ ง วาง าธารณะพร้อม ายดับ จา
บ้านนางนิ่มนวล ดือน ุนทด – บ้านนางแย้ม แฝดโ ูง วาม
ยาว 200 มตร
ชวงที่ 3 ติดตั้งโ มไฟฟ้าแ ง วาง จา บ้านนาย ุ ทพ ง จริญ –
บ้านนาง มมาตร รัตนพันธ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ปลี่ยน
แปลง รั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 น้า 5 ้อ 13

น้า : 71/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

โ รง ารรณรง และ ง ริม าร ัดแย ยะและ าร ําจัด ยะอยาง จํานวน
ถู วิธี

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารรณรง และ ง ริม
าร ัดแย ยะและ าร ําจัด ยะอยางถู วิธี โดยจาย ป็น าใช้
จาย ี่ยว ับ า มนา ุณวิทยา ร าอา าร อา ารวางและ
รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ และ าใช้จาย
อื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโ รง ารและ าใช้จายอื่นที่จํา ป็น
ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรั ษา วาม ะอาดและ วาม ป็นระ บียบ รียบ
ร้อย องบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลา ม 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 201
ลําดับที่ 2

น้า : 72/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

115,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

115,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

115,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง าร อบต. ลื่อนที่และ าราวานแ ้จน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง าร อบต. ลื่อนที่และ
าราวานแ ้จน โดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร า
ป้ายประชา ัมพันธและ าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โ รง าร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 221 ลําดับที่ 3
โ รง าร องดี มืองดาน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง าร องดี มืองดาน โดย
จาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ า มนา ุณวิทยา ร าอา าร อา าร
วางและ รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธและ า
ใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทําโ รง าร
ป็นไปตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 192 ลําดับที่ 1
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โ รง าร รอบ รัวอบอิน ชุมชน ้มแ ็ง (ศูนยพัฒนา รอบ รัวและ จํานวน
ชุมชนตําบลดานนอ )

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง าร รอบ รัว
อบอุน ชุมชน ้มแ ็ง โดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ า มนา ุณ
วิทยา ร าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าป้ายโ รง าร า
ป้ายประชา ัมพันธและ าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ ารจัดทํา
โ รง ารตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 193 ลําดับที่ 6
โ รง ารจ้างนั รียนนั ศึ ษาทํางานชวงปิดภา รียน

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารจ้างนั รียนนั ศึ ษา
ทํางานชวงปิดภา รียน โดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ า
มนา ุณวิทยา ร าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าป้าย
โ รง าร าป้ายประชา ัมพันธและ ารใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ
ารจัดทําโ รง าร ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
าใช้จายใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) น้าที่ 193 ลําดับที่ 5
โ รง ารพัฒนาและ ง ริม ลุมอาชีพตําบลดานนอ
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดทําโ รง ารพัฒนาและ ง ริม
ลุมอาชีพตําบลดานนอ โดยจาย ป็น าใช้จาย ี่ยว ับ า
มนา ุณวิทยา ร าอา าร อา ารวางและ รื่องดื่ม าป้าย
โ รง าร าป้ายประชา ัมพันธและ าใช้จายอื่นที่จํา ป็น ํา รับ
ารจัดทําโ รง าร ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย าใช้จายใน ารฝึ อบรม ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) น้าที่ 148 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

65,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

65,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

65,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายในพิธีทางศา นา รัฐพิธี พระราชพิธี รือวัน
ํา ัญตางๆ องชาติ าจัดงาน ิจ รรมตางๆตามนโยบาย รือ
ํา ั่ง องอํา ภอ จัง วัด รม ง ริม ารป รองท้อง
ถิ่น ระทรวงม าดไทย รัฐบาล รือตามภาร ิจอํานาจ น้าที่ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไ พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง ารบรรชา าม ณร มูภา ฤดูร้อน
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารบรรพชา าม ณร มู
ภา ฤดูร้อน ชน ารับรอง าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และ าใช้
จายอื่นๆที่จํา ป็นและ ี่ยว ้อง าใช้จายใน ารประ วด รือแ ง
ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ ารแ ดง และ าใช้
จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน และ าใช้จายอื่นๆที่จํา ป็น
และ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง
ัน ัฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 195 ลําดับที่ 4
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โ รง ารพัฒนาจริยธรรมแ ประชาชนทั่วไป

จํานวน

20,000 บาท

รวม

1,207,460 บาท

รวม

842,460 บาท

รวม

842,460 บาท

จํานวน

680,460 บาท

พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารพัฒนาจริยธรรมแ
ประชาชนทั่วไป ชน ารับรอง าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และ า
ใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นและ ี่ยว ้อง าใช้จายใน ารประ วด รือ
แ ง ัน าจ้าง มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ ารแ ดง และ า
ใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธงาน และ าใช้จายอื่นๆที่จํา
ป็นและ ี่ยว ้องใน ารจัดงาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา ้ารวมแ ง
ัน ัฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 196 ลําดับที่ 5
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือน ้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปี ใ ้แ
พนั งาน วนตําบล 2 อัตรา จํานวน 12 ดือน
(1) ผู้อํานวย าร องชาง 1 อัตรา
(2) นายชางโยธา 1 อัตรา
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น
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งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท

พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วน
ตําบล จัง วัดน รราช ีมา รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ ารใ ้พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตําบล ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว
ราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 ิง า ม 2558 และ ประ าศ ณะ
รรม ารพนั งาน วนตําบล จัง วัดน รรา ีมา รื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง ฉบับที่ 3 ลงวัน
ที่ 6 ิง า ม 2557 ํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จํานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นง ดังนี้
(1) ผู้อํานวย าร องชาง
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร
1) พระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) นัง ือ ํานั งาน จ. ท.และ .อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร ํานวณ
ภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุ ล ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

าตอบแทนพนั งานจ้าง

พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบุ ล วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนตําบล จัง วัด
น รราช ีมา รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ ารใ ้
พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง และพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร
วนตําบล ได้รับ งิน พิ่ม าร รองชีพชั่ว ราว ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 3 ิง า ม 2558 และประ าศ ณะ รรม ารพนั งาน วนท้อง
ถิ่น จัง วัดน รราช ีมา รื่อง มาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 ิง า ม 2557 ํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 ดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

365,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

1. พื่อจาย งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ
ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น ตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
2. พื่อจาย ป็น าตอบแทนบุ ล รือ ณะ รรม ารผู้รับผิดชอบ
ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารงานพั ดุภา รัฐ อาทิ ชน บุ ล
รือ ณะ รรม ารซื้อ รือจ้าง บุ ล รือ ณะ รรม ารดํา นิน
งานจ้างที่ปรึ ษา บุ ล รือ ณะ รรม ารดํา นินงานจ้างออ
แบบ รือ วบ ุม อ ร้าง ตาม นัง ือ ระทรวง าร ลัง นัง ือ
ระทรวง าร ลัง ดวนที่ ุด ที่ 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
ันยายน 2561 ลั ณฑ าร บิ จาย าตอบแทนบุ ล รือ
ณะ รรม าร
า ชาบ้าน
จํานวน

60,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น า ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบลผู้มี ิทธิ บิ า ชา
บ้านตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง ้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แ ้ไ พิ่ม ติม และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลา ม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ
จาย งิน า ชาบ้าน อง ้าราช าร วนท้องถิ่น รือ นัง ือ ั่ง าร
ตาง ๆ ที่ ี่ยว ้อง
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ค่าใช้สอย

รวม

140,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็น ารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ าถาย
อ าร า ย็บ นัง ือ รือ ้าป นัง ือ าซั ฟอ า ําจัด
ิ่งปฏิ ูล าระวางบรรทุ า ชาทรัพย ิน (ย ว้น า ชา
บ้าน) าโฆษณาและ ผยแพร (รายจาย ี่ยว ับ ารจ้าง มา
โฆษณาและ ผยแพร าวทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน โรง
ม ร พ รือ ิ่งพิมพตางๆ) าธรรม นียมตางๆ า บี้ย
ประ ัน าใช้จายใน ารดํา นิน ดีตาม ําพิพา ษา าจ้าง
มาบริ าร รือ าจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ที่ ้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้ าติดตั้งไฟฟ้า าติดตั้งประปาฯ าติดตั้งโทรศัพท า
ติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ ฯลฯ ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช้ อยและ า าธารณูปโภ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บี้ย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาที่พั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ฯลฯ
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แ ้ไ พิ่ม ติมถึง
ปัจจุบัน

น้า : 79/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

าบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็น งิน าซอมแซมบํารุงรั ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ าซอมแซมทรัพย ิน ององ รป รอง วนท้องถิ่นที่
ิดจา าร ื่อม ภาพ รือชํารุด ีย ายจา ารใช้งาน
ป ติ รณี ป็น ารจ้าง มาทั้ง า ิ่ง องและ าแรงงานใ ้จาย
จา าใช้ อย วน รณีที่อง รป รอง วนท้องถิ่น ป็นผู้ดํา นิน
ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน องใ ้ปฏิบัติดังนี้
1. าจ้าง มาแรงงาน อง นภายนอ ใ ้จายจา าใช้ อย
2. า ิ่ง องที่ซื้อมาใช้ใน ารบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้จายจา า
วั ดุ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติและ นัง ือ ั่ง ารดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง ารปรับ
ปรุง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ ว1627
ลงวันที่ 22 มีนา ม 2564 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จายใน
ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ
าใช้ อยและ า าธารณูปโภ

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 80/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ ํานั งาน ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลืองรวมถึงรายจาย พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุง
รั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง าภาษี าประ ันภัย า
ติดตั้ง ป็นต้น อาทิ ชน นัง ือ รื่อง ิด ล นาด ล็ รื่อง
จาะ ระดาษ นาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษ นาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ แปลงลบ ระดานดํา ตรายาง า
ตั้ง( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแ รงวาง อ าร รื่องตัด
โฟม รื่องตัด ระดาษ รื่อง ย็บ ระดาษ ุญแจ ภาพ
ียน,แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ แผงปิดประ าศ แผนป้ายชื่อ
ํานั งาน รือ นวยงาน แผนป้ายจราจร รือแผนป้ายตาง ๆ มู
ลี่,มานปรับแ ง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือแ วน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ระ ป๋า ตาชั่ง นาด
ล็ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ํายาลบ ําผิด ทป
าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอล มุด ซอง อ าร ตลับผง
มึ น้ํา มึ ปรินท ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบ ระดาษไ
ระดาษไ ไม้บรรทัด ลิป ป๊ ็ม มุด ระดาษ
ารบอน ระดาษไ แฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติ ้าราช ารแบบ
พิมพ ผ้า ําลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ องใช้
ใน ารบรรจุ ีบ อ น้ํามัน ไ ี้ผึ้ง น้ําดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน
ใน ํานั งาน ฯลฯ ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

65,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 81/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

วั ดุ อ ร้าง
พื่อจาย ป็น าวั ดุ อ ร้างประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุรายจาย พื่อจัด า ิ่ง
องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษา ินทรัพยใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น ง า
ภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน ไม้
ตางๆ ีม ชะแลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย วาน บไ ไม้ ทปวัด
ระยะ รื่องวัด นาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ ้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทิน นอร ี ปูนซี มนต ทราย รือ
ซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็ ้น แปรงทา ี ปูน
าว ทอน้ําและอุป รณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
ตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 82/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

วั ดุ อมพิว ตอร
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ อมพิว ตอร ประ ภทวั ดุ งทน วั ดุ ิ้น
ปลือง วั ดุอุป รณประ อบและอะไ ล รวมถึงรายจาย พื่อ
ประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด า
ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน แผน รือจานบันทึ
้อมูล อุป รณบันทึ
้อมูล (
Diskette,FloppyDisk ,Removable Disk,Compact Disc, Digi
tal Video Disc , Flash Drive) ทปบันทึ
้อมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge
Tape) ัวพิมพ รือแถบพิมพ ํา รับ รื่องพิมพ
อมพิว ตอร ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร ระดาษ
ตอ นื่อง าย บิล นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอม
ไดรฟ แผน รองแ ง แผงแป้นอั ระ รือแป้นพิมพ(Key Board)
มนบอรด(Main Board) มมโมรี่ซิป (Memory Chip)
ชน RAM ัตซีทฟีด ตอร(Cut Sheet Feeder) มา
(Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบอ ซ (Printer Switching Box)
รื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (Card)
ชน
Ethernet Card, Lan Card,Antivirus Card, Sound Card) ป็น
ต้น รื่องอานและบันทึ ้อมูล แบบตางๆ ชน แบบดิ
ตต (Diskette) แบบฮารดดิ ต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพติ อล (Optical) ป็นต้น ฯลฯ ตาม นัง ือ รม
ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ ารจําแน ประ ภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 83/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

วั ดุ ํารวจ
พื่อจาย ป็น งิน าวั ดุ ํารวจ ประ ภทวั ดุ งทน รวมถึงรายจาย
พื่อประ อบ ดัดแปลง ตอ ติม รือปรับปรุงวั ดุ รายจาย พื่อจัด
า ิ่ง องที่ใช้ใน ารซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม ับ าวั ดุ ชน า น
ง าภาษี าประ ันภัย าติดตั้ง อาทิ ชน บันไดอลูมิ
นียม รื่องมือแ ะ ลั รื่องมือดึง ายโทรศัพท ฯลฯ ตาม
นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภา ม 2564 รื่อง รูปแบบและ าร
จําแน ประ ภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน

5,000 บาท

รวม

3,187,720 บาท

รวม

3,187,720 บาท

รวม

3,187,720 บาท

จํานวน

397,000 บาท

า อ ร้าง ิ่ง าธารณูป าร
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ายศาลตาปู่ บ้านดาน
นือ มูที่ 7
ายศาลตาปู่ ว้าง 4.00 มตร ยาว 180 มตร นา 0.15
มตร รือพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 720 ตาราง มตร พร้อมติด
ตั้งป้ายประชา ัมพันธโ รง าร จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
อง ารบริ าร วนตําบลดานนอ ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 7 พ.ศ. 2564
น้า 14 ้อ 144

น้า : 84/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

โ รง าร อ ร้างถนนดินย ระดับ ริม ิน ลุ บ้านดานนอ
4

มูที่ จํานวน

367,000 บาท

ชวงที่ 1 าย ระทามวง - ระละ ลิงยาย มือง ถมดินถนน
ว้าง 4.00 มตร ยาว 360.00 มตร ูง ฉลี่ย 0.50 มตร รือ
ปริมาตรดินถมไมน้อย วา 720.00 ลู บาศ มตร ลง ิน ลุ
ว้าง 4.00 มตร ยาว 360.00 มตร นา 0.15 มตร รือ
ปริมาตร ิน ลุ ไมน้อย วา 216.00 ลู บาศ มตร
ชวงที่ 2 แย จา ชวงที่ 1 ถมดินถนน ว้าง 4.00 มตร ยาว 40.00
มตร ูง ฉลี่ย 0.50 มตร รือปริมาตรดินถมไมน้อย วา 80.00
ลู บาศ มตร ลง ิน ลุ ว้าง 4.00 มตร ยาว 40.00
มตร นา 0.15 มตร รือปริมาตร ิน ลุ ไมน้อย วา 24.00
ลู บาศ มตร พร้อมติดตั้งป้ายโ รง าร จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบที่บริ าร วนตําบลดานนอ ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) พิ่ม ติม รั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
น้า 9 ้อ 6
โ รง าร อ ร้างถนน ิน ลุ ายจา มูบ้านไปทางทิศ นือ - ป่า จํานวน
จียบ ลาง มูที่ 3 บ้านน้อย
ายจา มูบ้านไปทางทิศ นือ - ป่า จียบ
ลาง ว้าง 4.00 มตร ยาว 700 มตร นา 0.15 มตร รือ
ปริมาตร ิน ลุ ไมน้อย วา 420 ลู บาศ มตร พร้อมติดตั้งป้าย
โ รง าร จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่อง ารบริ าร วนตําบล
ดานนอ ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 2 พ.ศ.2563 น้า 4 ้อ 56
โ รง าร อ ร้างถนน ิน ลุ ายนานางปราณี ไปทางทิศตะวันต จํานวน
- นานาย ม มูที่ 1 บ้านละ ลิงพิมาน
ายนานางปราณ ไปทางทิศตะวันต - นานาย
ม ว้าง 3.00 มตร ยาว 200 มตร นา 0.15 มตร รือ
ปริมาณ ิน ลุ ไมน้อย วา 90 ลู บาศ มตร ตามแบบที่อง าร
บริ าร วนตําบลดานนอ ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 7 พ.ศ
.2564 น้า 10 ้อ 5

341,000 บาท

73,000 บาท

น้า : 85/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

โ รง าร อ ร้างถนน ิน ลุ ายนานาย จือ ดู ัน ทียะ - นานาย
ทอง ชํานาญ พุดซา บ้านมะ ามน้อย มูที่ 5

จํานวน

292,000 บาท

จํานวน

73,000 บาท

ายนานาย จือ ดู ัน ทียะ – นานายทอง ชํานาญพุด
ซา ว้าง 4.00 มตร ยาว 600 มตร นา 0.15 มตร รือ
ปริมาตร ิน ลุ ไมน้อย วา 360.00 ลู บาศ มตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโ รง าร จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่อง ารบริ าร วน
ตําบลดานนอ ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 ) พิ่ม ติม รั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 น้า 12 ้อ 7
โ รง าร อ ร้างถนน ิน ลุ ายนานายยัง ศรีศั ดา - ไรนางตื่ม
ดือย ุนทด บ้านมะ ามน้อย มูที่ 5

ายนานายยัง ศรีศั ดา – ไรนางตื่ม ดือย ุน
ทด ว้าง 3.00 มตร ยาว 200 มตร นา 0.15 มตร รือ
ปริมาตร ิน ลุ ไมน้อย วา 90.00 ลู บาศ มตร ตามแบบที่
อง ารบริ าร วนตําบลดานนอ ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) พิ่ม ติม รั้งที่ 4 พ.ศ
. 2564 น้า 13 ้อ 8
โ รง าร อ ร้างรางระบายน้ํา อน รีต ริม ล็ รูปตัวยูแบบมีฝา จํานวน
ปิด จา บ้านนางอุน ดํา ุนทด - ละ ลิง ลือ บ้านพระ ัวบึง มูที่ 2
อ ร้างรางระบายน้ํา อน รีต ริม ล็ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด จา
บ้านนางอุน ดํา ุนทด - ละ ลิง ลือ รางระบายน้ํา
ว้าง 0.35 มตร ลึ 0.50 มตร ยาว 232 มตร พร้อมติดตั้งป้าย
โ รง ารจํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่อง ารบริ าร วนตําบลดาน
นอ ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 4 พ.ศ.2564 น้า 7 ้อ 4

481,000 บาท

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

โ รง ารปรับปรุงถนน อน รีต ริม ล็ บ้านละ ลิงพิมาน มูที่ 1 จํานวน
ชวงที่ 1 าย น้าบ้านนาย น ดือ ุนทด - บ้านนายจิตร ดิง ุน
ทด ว้าง 4.00 มตร ยาว 15 มตร นา 0.10 มตร รือพื้นที่
ปรับปรุงไมน้อย วา 60 ตาราง มตร
ชวงที่ 2 าย น้าบ้านนาย ํา นั ดี ุนทด - บ้านนาย ุนทร อง
ูง นิน ว้าง 4.00 มตร ยาว 40 มตร นา 0.10 มตร รือ
พื้นที่ปรับปรุงไมน้อย วา 160 ตาราง มตร ตามแบบที่อง าร
บริ าร วนตําบลดานนอ ํา นดปรา ฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 4 พ.ศ.2564 น้า 4
้อ 2
โ รง ารปรับปรุงถนน อน รีต ริม ล็ าย น้าบ้านนายณรง จํานวน
ศั ดิ์ - ถนนลาดยาง ายละ ลิงพิมาน - ุดมวง บ้านละ ลิงพิมาน
มูที่ 1
าย น้าบ้านนายณรง ศั ดิ์ - ถนนลาดยาง ายละ ลิงพิมาน - ุด
มวง ว้าง 5.00 มตร ยาว 100 มตร นา 0.10 มตร รือ พื้นที่
ปรับปรุงไมน้อย วา 500 ตาราง มตร พร้อมติดตั้งป้าย
โ รง าร จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่อง ารบริ าร วนตําบล
ดานนอ ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) พิ่ม ติม รั้งที่ 4 พ.ศ.2564 น้า 3 ้อ 1

น้า : 86/89

81,000 บาท

185,000 บาท

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

โ รง ารปรับปรุงภูมิทัศน รอบบริ วณ ระตะวันต บ้าน ัวบอ มูที่ จํานวน
6

น้า : 87/89

365,000 บาท

จุดที่ 1 ท อน รีต ริม ล็ ด้าน ้างศาลาประชา ม มู
บ้าน วาม ว้างชวงทิศ นือ 1.80 มตร ชวง ลาง ว้าง 2.50
มตร และ ชวงทิศใต้ ว้าง 2.30 มตร ยาว ๒๕ มตร นา 0.10
มตร พื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 55 ตาราง มตร
จุดที่ 2 ท อน รีต ริม ล็ ด้าน ้างศาลาประชา ม มู
บ้าน วาม ว้าง 2.00 มตร ยาว 35 มตร นา 0.10 มตร พื้นที่
อ ร้างไมน้อย วา 70 ตาราง มตร
จุดที่ 3 ท อน รีต ริม ล็ ด้าน ้างศาลาประชา ม มู
บ้าน วาม ว้าง 3.00 มตร ยาว 6.00 มตร นา 0.10
มตร พื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 18 ตาราง มตร
จุดที่ 4 ท อน รีต ริม ล็ วาม ว้าง 2.50 มตร ยาว 140
มตร นา 0.15 มตร พื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 350 ตาราง
มตร ติดตั้งรั้วลวด นามรอบ ระตะวันต พร้อมติดตั้งป้าย
โ รง าร จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่อง ารบริ าร วนตําบล
ดานนอ ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –
2565 ) พิ่ม ติม รั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 น้า 21 ้อ 1
โ รง ารวางทอระบายน้ํา อน รีต ริม ล็ ถนน าย ลางบ้าน จํานวน
จา บ้านนางมูล - บ้านนายธนัตถ วิ ัน ทียะ บ้านดานนอ มูที่ 4
ถนน าย ลางบ้าน จา บ้านนางมูล - บ้านนายธนัตถ วิ ัน ที
ยะ โดยวางทอระบายน้ํา ล.อัดแรง มอ .ชั้น าม นาด ้นผาน
ศูนย ลาง 0.30 ม. พร้อมบอพั ระยะทาง 345 มตร พร้อมติด
ตั้งป้ายโ รง าร จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่อง ารบริ าร วน
ตําบลดานนอ ํา นด ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) ปลี่ยนแปลง รั้งที่ 7 พ.ศ.2564 น้า 12 ้อ 2

405,000 บาท

น้า : 88/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

าชด ชย ัญญาแบบปรับรา าได้ ( า K)
าชด ชย ัญญาแบบปรับรา าได้(ชด ชยปรับ า k)

จํานวน

127,720 บาท

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น าชด ชย ัญญาแบบปรับรา าได้(ชด ชยปรับ า k)
ตาม นัง ือ ที่มท 0808.2/ ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลา ม พ.ศ
. 2559 รื่องซั ซ้อม วาม ้าใจ ารปฏิบัติตามมติ ณะรัฐมนตรี
มื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 รื่อง าร ํา นด ลั ณฑ งื่อนไ
ประ ภทงาน อ ร้าง ูตรวิธี าร ํานวนที่ใช้ ับ ัญญาแบบปรับ า
ได้ ารปรับลด าได้ ( า K)
แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โ รง าร ง ริม ารปลู และ ยายพันธ ญ้าแฝ
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง าร ง ริม ารปลู และ
ยายพันธุ ญ้าแฝ ตามโ รง ารอัน นื่องมาจา พระราช
ดําริ ชน ารับรอง าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่และ าใช้จายอื่นๆที่
จํา ป็นและ ี่ยว ้อง าใช้จายใน ารประ วด รือแ ง ัน าจ้าง
มาจัดนิทรรศ าร าม ร พ ารแ ดง และ าใช้จายใน าร
โฆษณาประชา ัมพันธงานและ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว
้องใน ารจัดงาน ฯลฯ ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย า
ใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา และ าร งนั ีฬา
้ารวมแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) น้าที่ 204 ลําดับที่ 3

น้า : 89/89

วันที่พิมพ : 21/9/2564 13:46:35

โ รง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จ
พระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรม
ราช ุมารี
พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดํา นินโ รง ารอนุรั ษพันธุ รรม
พืช อัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม
ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราช ุมารี ชน า
รับรอง าใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ และ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ
ี่ยว ้อง าใช้จายใน ารประ วด รือแ ง ัน จาจ้าง มาจัด
นิทรรศ าร าม ร พ ารแ ดง และ าใช้จายใน ารโฆษณา
ประชา ัมพันธงาน และ าใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว ้องใน
ารจัดงาน ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารฝึ อบรมและ
าร ้ารับ ารอบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 204
ลําดับที่ 5

จํานวน

10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

น้า : 1/30

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

48,360
2,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,237,200

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,327,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000

เงินสารองจาย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

328,153

รายจายตามข้อผูกพัน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

332,177

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ

72,000

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

น้า : 2/30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

48,360
2,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,237,200

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,327,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000

เงินสารองจาย

328,153

รายจายตามข้อผูกพัน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

332,177

เงินสมทบกองทุน ลัก
ประกันสุขภาพ

72,000

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

น้า : 3/30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

1,195,200

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,666,200

291,300

787,640

690,600

42,000

42,000

335,400

84,000

เงินประจาตาแ นง

210,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

221,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

108,000

507,840

108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000

72,420

12,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

370,000

50,000

130,000

คาเชาบ้าน

213,600

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

82,000

20,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

น้า : 4/30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

1,195,200

680,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินประจาตาแ นง

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

7,451,600
84,000

42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

งบบุคลากร

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

336,000
221,760

108,000

831,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000

108,420

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

752,000

60,000

273,600

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

น้า : 5/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

63,600

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

110,000

คาจ้างเ มาบริการคน
สวน

72,000

คาจ้างเ มาบริการคา
เชาเครื่องถายเอกสาร

50,000

คาจ้างเ มาบริการทา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

72,000

คาจ้างเ มาบริการใน
การปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน (EPlan)

108,000

คาจ้างเ มาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ

108,000

คาจ้างเ มาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

108,000

คาจ้างเ มาบริการ
สารวจความพึงพอใจ

25,000

20,000

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

น้า : 6/30

แผนงาน
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

63,600

10,000

160,000

คาจ้างเ มาบริการคน
สวน

72,000

คาจ้างเ มาบริการคา
เชาเครื่องถายเอกสาร

50,000

คาจ้างเ มาบริการทา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

72,000

คาจ้างเ มาบริการใน
การปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน (EPlan)

108,000

คาจ้างเ มาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ

108,000

คาจ้างเ มาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

108,000

คาจ้างเ มาบริการ
สารวจความพึงพอใจ

25,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 7/30

แผนงาน
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดาเนิน
การเลือกตั้ง

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000

โครงการ/กิจกรรม
รณรงค์และตอต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นใน
องค์กรภาครัฐ

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

5,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 8/30

แผนงาน
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา
30,000

รวม

75,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาใช้จายในการดาเนิน
การเลือกตั้ง
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ
โครงการ/กิจกรรม
รณรงค์และตอต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นใน
องค์กรภาครัฐ

200,000
30,000

130,000

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

5,000

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 9/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของคณะผู้
บริ าร สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตาบล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

150,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใ ้แก
บุคลากรขององค์การ
บริ ารสวนตาบลดาน
นอก

20,000

โครงการอบรมกฏ มาย
เกี่ยวกับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

55,000

10,000

โครงการชวยเ ลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนตามอานาจ
น้าที่ขององค์การ
บริ ารสวนตาบลดาน
นอก

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุชวงเทศกาลปี
ใ ม

15,000

5,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 10/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของคณะผู้
บริ าร สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตาบล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

150,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใ ้แก
บุคลากรขององค์การ
บริ ารสวนตาบลดาน
นอก

20,000

โครงการอบรมกฏ มาย
เกี่ยวกับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

100,000

170,000

โครงการชวยเ ลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนตามอานาจ
น้าที่ขององค์การ
บริ ารสวนตาบลดาน
นอก

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเ ตุชวงเทศกาลปี
ใ ม

15,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 11/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการลป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

15,000

โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

40,000

คาจ้างเ มาบริการทา
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

108,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ

65,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน )

85,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (คา นังสือเรียน
คาอุปกรณ์การเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน คา
กิจกรรมผู้เรียน

31,640

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (คาอา ารกลาง
วัน)

257,250

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการลป้องกันและ
ลดอุบัติเ ตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

15,000

โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

40,000

คาจ้างเ มาบริการทา
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

108,000

โครงการวันเด็กแ งชาติ

65,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน )

85,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (คา นังสือเรียน
คาอุปกรณ์การเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน คา
กิจกรรมผู้เรียน

31,640

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา (คาอา ารกลาง
วัน)

257,250

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 13/30

แผนงาน
โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้แก
เด็กเล็ก

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

20,000

คาจ้างเ มาบริการ
สารวจข้อมูลจานวนสุ
นัช/แมว

6,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

5,000

โครงการเฝ้าระวัง
กักกันกลุมเสี่ยงจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
องค์การบริ ารสวน
ตาบลดานนอก อาเภอ
ดานขุนทด จัง วัด
นครราชสีมา

50,000

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ทางาน
นาอยู นาทางาน (5 ส.)

1,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 14/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้แก
เด็กเล็ก

20,000

คาจ้างเ มาบริการ
สารวจข้อมูลจานวนสุ
นัช/แมว

6,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

5,000

โครงการเฝ้าระวัง
กักกันกลุมเสี่ยงจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
องค์การบริ ารสวน
ตาบลดานนอก อาเภอ
ดานขุนทด จัง วัด
นครราชสีมา

50,000

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ทางาน
นาอยู นาทางาน (5 ส.)

1,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 15/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

36,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการคัดแยกขยะ
และการกาจัดขยะอยาง
ถูกวิธี

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
และคาราวานแก้จน

10,000

โครงการของดีเมืองดาน

20,000

โครงการครอบครัวอบ
อุน ชุมชนเข้มแข็ง (ศูนย์
พัฒนาครอบครัวและ
ชุมชนตาบลดานนอก)

10,000

โครงการจ้างนักเรียนนัก
ศึกษาทางานชวงปดภาค
เรียน

45,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 16/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

36,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการคัดแยกขยะ
และการกาจัดขยะอยาง
ถูกวิธี

30,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
และคาราวานแก้จน

10,000

โครงการของดีเมืองดาน

20,000

โครงการครอบครัวอบ
อุน ชุมชนเข้มแข็ง (ศูนย์
พัฒนาครอบครัวและ
ชุมชนตาบลดานนอก)

10,000

โครงการจ้างนักเรียนนัก
ศึกษาทางานชวงปดภาค
เรียน

45,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

น้า : 17/30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

โครงการพัฒนาและสง
เสริมกลุมอาชีพตาบล
ดานนอก

โครงการพัฒนา
จริยธรรมแกประชาชน
ทั่วไป
โครงการสงเสริมการ
ปลูกและขยายพันธ์ ญ้า
แฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

30,000

โครงการบรรชาสามเณร
มูภาคฤดูร้อน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

วัสดุสานักงาน

85,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

5,000

50,000
539,310

5,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

น้า : 18/30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

โครงการพัฒนาและสง
เสริมกลุมอาชีพตาบล
ดานนอก

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

30,000

โครงการบรรชาสามเณร
มูภาคฤดูร้อน

15,000

15,000

โครงการพัฒนา
จริยธรรมแกประชาชน
ทั่วไป

20,000

20,000

โครงการสงเสริมการ
ปลูกและขยายพันธ์ ญ้า
แฝก

20,000

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

10,000

10,000

วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

รวม

20,000

160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

569,310

วัสดุยานพา นะและขนสง

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

5,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

น้า : 19/30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
70,000

20,000

วัสดุกอสร้าง

20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสารวจ
งบดาเนินงาน

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

120,000

คาบริการโทรศัพท์

6,000

คาบริการไปรษณีย์

3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

13,000

5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV)

19,900

ครุภัณฑ์สานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน(ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

10,000

25,300

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

น้า : 20/30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

20,000

120,000

วัสดุกอสร้าง

20,000

40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

50,000

คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุสารวจ
งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

5,000

5,000
125,000

คาบริการโทรศัพท์

6,000

คาบริการไปรษณีย์

3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

13,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV)

19,900

ครุภัณฑ์สานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน(ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

25,300

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

น้า : 21/30

แผนงาน

3,200

เครื่องวัดอุณ ภูมิอินฟา
เรดพร้อมเครื่องปลอย
น้ายาล้างมืออัตโนมัติ

5,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายศาลตาปู่ บ้านดาน
เ นือ มูที่ 7

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอล

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน

แผนงานงบกลาง

โครงการกอสร้างถนน
ดินยกระดับเสริม ิน
คลุก บ้านดานนอก มู
ที่ 4
โครงการกอสร้างถนน
ินคลุก สายจาก มู
บ้านไปทางทิศเ นือ ป่าเจียบกลาง มูที่ 3
บ้านน้อย
โครงการกอสร้างถนน
ินคลุก สายนานาง
ปราณี ไปทางทิศตะวัน
ตก - นานายสม มูที่ 1
บ้านละเลิงพิมาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

น้า : 22/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอล

3,200

เครื่องวัดอุณ ภูมิอินฟา
เรดพร้อมเครื่องปลอย
น้ายาล้างมืออัตโนมัติ

5,400

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายศาลตาปู่ บ้านดาน
เ นือ มูที่ 7

397,000

397,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินยกระดับเสริม ิน
คลุก บ้านดานนอก มู
ที่ 4

367,000

367,000

โครงการกอสร้างถนน
ินคลุก สายจาก มู
บ้านไปทางทิศเ นือ ป่าเจียบกลาง มูที่ 3
บ้านน้อย

341,000

341,000

โครงการกอสร้างถนน
ินคลุก สายนานาง
ปราณี ไปทางทิศตะวัน
ตก - นานายสม มูที่ 1
บ้านละเลิงพิมาน

73,000

73,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 23/30

แผนงาน
โครงการกอสร้างถนน
ินคลุก สายนานายเจือ
ดูสันเทียะ - นานายทอง
ชานาญ พุดซา
บ้านมะขามน้อย มูที่ 5

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ินคลุก สายนานายยัง
ศรีศักดา - ไรนางตื่ม
เดือยขุนทด บ้านมะขาม
น้อย มูที่ 5
โครงการกอสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กรูปตัวยูแบบมีฝา
ปด จากบ้านนางอุน ดา
ขุนทด - ละเลิงเกลือ
บ้านพระ ัวบึง มูที่ 2
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านละเลิงพิมาน มูที่
1

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 24/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการกอสร้างถนน
ินคลุก สายนานายเจือ
ดูสันเทียะ - นานายทอง
ชานาญ พุดซา
บ้านมะขามน้อย มูที่ 5

292,000

292,000

โครงการกอสร้างถนน
ินคลุก สายนานายยัง
ศรีศักดา - ไรนางตื่ม
เดือยขุนทด บ้านมะขาม
น้อย มูที่ 5

73,000

73,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริม
เ ล็กรูปตัวยูแบบมีฝา
ปด จากบ้านนางอุน ดา
ขุนทด - ละเลิงเกลือ
บ้านพระ ัวบึง มูที่ 2

481,000

481,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
บ้านละเลิงพิมาน มูที่
1

81,000

81,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 25/30

แผนงาน
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
สาย น้าบ้านนายณรงค์
ศักดิ์ - ถนนลาดยาง
สายละเลิงพิมาน - กุด
มวง บ้านละเลิงพิมาน
มูที่ 1

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบบริเวณสระ
ตะวันตก บ้าน ัวบอ
มูที่ 6
โครงการวางทอระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ถนนสายกลางบ้าน จาก
บ้านนางมูล - บ้านนาย
ธนัตถ์ วิกสันเทียะ บ้าน
ดานนอก มูที่ 4
คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ชดเชย
ปรับคา k)

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

น้า : 26/30

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเ ล็ก
สาย น้าบ้านนายณรงค์
ศักดิ์ - ถนนลาดยาง
สายละเลิงพิมาน - กุด
มวง บ้านละเลิงพิมาน
มูที่ 1

185,000

185,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบบริเวณสระ
ตะวันตก บ้าน ัวบอ
มูที่ 6

365,000

365,000

โครงการวางทอระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเ ล็ก
ถนนสายกลางบ้าน จาก
บ้านนางมูล - บ้านนาย
ธนัตถ์ วิกสันเทียะ บ้าน
ดานนอก มูที่ 4

405,000

405,000

127,720

127,720

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ชดเชย
ปรับคา k)
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

น้า : 27/30

แผนงาน
โครงการอา ารกลางวัน
สา รับโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

877,800

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสาธารณสุข
มูลฐาน

52,500

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 1
บ้านละเลิงพิมาน

20,000

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 2
บ้านพระ ัวบึง

20,000

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 3
บ้านน้อย

20,000

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 4
บ้านดานนอก

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47
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น้า : 28/30

แผนงาน
โครงการอา ารกลางวัน
สา รับโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

877,800

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนสาธารณสุข
มูลฐาน

52,500

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 1
บ้านละเลิงพิมาน

20,000

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 2
บ้านพระ ัวบึง

20,000

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 3
บ้านน้อย

20,000

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 4
บ้านดานนอก

20,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 29/30

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 5
บ้านมะขามน้อย

20,000

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 6
บ้าน ัวบอ

20,000

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 7
บ้านดานเ นือ

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสวางสาธารณะ
บ้านน้อย มูที่ 3
รวม

90,000
9,395,090

9,598,980

553,300

3,594,200

1,386,700

355,400

120,000

115,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 11:34:47

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 30/30
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน

รวม

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 5
บ้านมะขามน้อย

20,000

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 6
บ้าน ัวบอ

20,000

อุด นุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข มูที่ 7
บ้านดานเ นือ

20,000

เงินอุด นุนรัฐวิสา กิจ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสวางสาธารณะ
บ้านน้อย มูที่ 3
รวม

90,000
65,000

4,395,180

30,000

29,608,850

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
...........................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก สมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 10 สิง หาคม พ.ศ.๒๕๖4 และสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านนอก มีมติให้ความเห็นชอบตราข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สมัยประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 และนายอาเภอด่านขุนทดได้อนุมัติข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน
๒๕๖4 นั้น
อาศัยอานาจความตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก จึง ขอประกาศใช้ข้อบัญ ญัติง บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ต่อไป
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก

