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อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 



องคการบริหารสวนตําบลดานนอก
เขต/อําเภอ ดานขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา
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ประชากรทั้งหมด 4,205 คน
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ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลด่านนอก
อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดานนอก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดานนอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดานนอก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,026,280.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 32,223,354.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,697,303.05 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
164,869.80 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 727,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 27,939,578.44 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 27,730.31 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 51,511.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 194,374.60 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 130.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 5,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,311,024.43 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,349,808.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 46,335.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 22,262,983.17 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,037,421.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,857,801.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,493,131.17 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,914,250.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 960,380.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 46,335.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,185,295.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานนอก
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 27,730.31 90,000.00 95,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

51,511.10 75,500.00 75,700.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 194,374.60 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 130.00 5,100.00 150.00

หมวดรายได้จากทุน 5,000.00 1,500.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 278,746.01 372,100.00 373,850.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,311,024.43 15,787,900.00 16,235,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,311,024.43 15,787,900.00 16,235,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,349,808.00 13,000,000.00 13,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,349,808.00 13,000,000.00 13,000,000.00

รวม 27,939,578.44 29,160,000.00 29,608,850.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานนอก
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
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

งบดําเนินงาน 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

งบเงินอุดหนุน 960,380.00 996,500.00 1,160,300.00

รวมจายจากงบประมาณ 22,262,983.17 29,160,000.00 29,608,850.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลด่านนอก

อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลด่านนอก
อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,598,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 553,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,594,200

แผนงานสาธารณสุข 1,386,700

แผนงานสังคมสงเคราะห 355,400

แผนงานเคหะและชุมชน 120,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 115,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 65,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,395,180

แผนงานการเกษตร 30,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,395,090

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,608,850



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก

อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,395,090 9,395,090
    งบกลาง 9,395,090 9,395,090

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,842,840 317,520 1,666,200 355,320 7,181,880
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 0 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,962,920 317,520 1,666,200 355,320 5,301,960

งบดําเนินงาน 2,045,000 20,000 322,200 10,000 2,397,200
    คาตอบแทน 528,000 20,000 89,200 10,000 647,200

    คาใช้สอย 1,090,000 0 188,000 0 1,278,000

    คาวัสดุ 215,000 0 45,000 0 260,000

    คาสาธารณูปโภค 212,000 0 0 0 212,000

งบลงทุน 19,900 0 0 0 19,900
    คาครุภัณฑ 19,900 0 0 0 19,900

รวม 6,907,740 337,520 1,988,400 365,320 9,598,980

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 291,300 291,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 291,300 291,300

งบดําเนินงาน 30,000 232,000 262,000
    คาวัสดุ 30,000 30,000 60,000

    คาตอบแทน 0 82,000 82,000

    คาใช้สอย 0 120,000 120,000

รวม 30,000 523,300 553,300

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 538,880 871,020 1,409,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 538,880 871,020 1,409,900

งบดําเนินงาน 323,000 958,200 1,281,200
    คาตอบแทน 50,000 0 50,000

    คาใช้สอย 158,000 458,890 616,890

    คาวัสดุ 110,000 499,310 609,310

    คาสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000

งบลงทุน 0 25,300 25,300
    คาครุภัณฑ 0 25,300 25,300

งบเงินอุดหนุน 0 877,800 877,800
    เงินอุดหนุน 0 877,800 877,800

รวม 861,880 2,732,320 3,594,200

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 852,600 0 852,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 852,600 0 852,600

งบดําเนินงาน 232,000 101,000 333,000
    คาตอบแทน 130,000 0 130,000

    คาใช้สอย 37,000 101,000 138,000

    คาวัสดุ 65,000 0 65,000

งบลงทุน 8,600 0 8,600
    คาครุภัณฑ 8,600 0 8,600

งบเงินอุดหนุน 0 192,500 192,500
    เงินอุดหนุน 0 192,500 192,500

รวม 1,093,200 293,500 1,386,700

หน้า : 5/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 335,400 335,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 335,400 335,400

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาตอบแทน 20,000 20,000

รวม 355,400 355,400
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 30,000 30,000
    คาใช้สอย 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 90,000 0 90,000
    เงินอุดหนุน 90,000 0 90,000

รวม 90,000 30,000 120,000

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 115,000 115,000
    คาใช้สอย 115,000 115,000

รวม 115,000 115,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 65,000 65,000
    คาใช้สอย 65,000 65,000

รวม 65,000 65,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 842,460 0 842,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 842,460 0 842,460

งบดําเนินงาน 365,000 0 365,000
    คาตอบแทน 160,000 0 160,000

    คาใช้สอย 140,000 0 140,000

    คาวัสดุ 65,000 0 65,000

งบลงทุน 0 3,187,720 3,187,720
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,187,720 3,187,720

รวม 1,207,460 3,187,720 4,395,180
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    คาใช้สอย 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000

หน้า : 8/8



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

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,395,090

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,608,850

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) 
พ.ศ.2562 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลดาน
นอก และโดยอนุมัติของนายอําเภอดานขุนทด

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,608,850 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,608,850 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลด่านนอก
อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลดานนอกปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลดานนอกมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลดานนอก

อนุมัติ

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

(นายไพทูรย์  มหาชื่นใจ)

ตําแหนง นายอําเภอดานขุนทด



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก

อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 58,794.75 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 45,256.30 372.39 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 16,639.92 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ภาษีป้าย 8,540.00 10,718.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 112,591.05 27,730.31 90,000.00 95,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,387.10 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,134.00 1,481.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 280.00 120.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 80,381.00 36,908.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 1,479.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

14,856.00 8,916.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 830.00 490.00 500.00 40.00 % 700.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 630.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 98,481.00 51,511.10 75,500.00 75,700.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 214,743.82 194,374.60 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 214,743.82 194,374.60 200,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 120.00 130.00 100.00 50.00 % 150.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 120.00 130.00 5,100.00 150.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 3,000.00 5,000.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,000.00 5,000.00 1,500.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 506,446.49 505,049.54 500,000.00 8.00 % 540,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,947,254.23 8,312,417.98 9,000,000.00 0.10 % 9,009,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,827,597.69 1,840,479.07 1,800,000.00 9.44 % 1,970,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 99,489.59 106,507.66 90,000.00 28.89 % 116,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,675,571.06 3,213,348.56 3,500,000.00 5.71 % 3,700,000.00
     คาภาคหลวงแร 27,247.21 50,554.86 57,900.00 3.63 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 56,795.21 28,513.76 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,078,968.00 254,153.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,219,369.48 14,311,024.43 15,787,900.00 16,235,000.00

วันที่พิมพ : 7/9/2564  09:39:26 หนา : 2/3



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

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,948,466.00 13,349,808.00 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,948,466.00 13,349,808.00 13,000,000.00 13,000,000.00
รวมทุกหมวด 29,596,771.35 27,939,578.44 29,160,000.00 29,608,850.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานนอก

อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,608,850   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 95,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ
.ศ. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปที่ลวงมาแล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 75,700 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 700 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 150 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 150 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีรายได้
เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,235,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 540,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,009,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,970,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 116,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากประมาณการ
จากรายได้จากปที่ลวงมาแล้ว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,700,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 13,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 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

เงินสํารองจาย 258,307 449,004 657,060 -50.06 % 328,153

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 332,177

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 72,000 72,000 72,000 0 % 72,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลดานนอก
อําเภอดานขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:35 หน้า : 1/45



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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

129,100 133,551 323,200 -100 % 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
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,718,392 1,707,120 1,881,720 1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,044,160 3,225,840 3,465,600 -25.24 % 2,590,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

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

เงินประจําตําแหนง 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 (ฝ่ายประจํา) 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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 700,000 -57.14 % 300,000

คาเชาบ้าน 189,000 223,900 244,800 -32.84 % 164,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 63,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 48,035 55,100 70,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 237,035 279,000 1,014,800 528,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 86,442.6 170,000 123,000 -18.7 % 100,000

คาจ้างเหมาบริการคนสวน 0 0 0 100 % 72,000

คาจ้างเหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร 43,446.08 42,000 50,000 0 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

72,000 72,000 72,000 0 % 72,000

คาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-
Plan)

108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 72,000 72,000 99,000 9.09 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 66,000 66,000 72,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการสํารวจความพึงพอใจ 20,000 20,000 25,000 0 % 25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,370 29,180 45,000 0 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 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
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

0 0 0 100 % 150,000

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก
บุคลากรขององค์การบริหารสวนตําบลดาน
นอก

9,250 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

18,820 0 30,000 -33.33 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 116,561.68 37,280.17 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 816,902.36 779,878.17 1,134,000 1,090,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 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

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 11,984 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 51,616 39,041 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุการเกษตร 19,848.5 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 72,440 68,892 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 244,029.5 189,002 295,000 215,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 84,744 66,962.4 96,000 -27.08 % 70,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 207,740.19 190,108.93 230,000 212,000
รวมงบดําเนินงาน 1,505,707.05 1,437,989.1 2,673,800 2,045,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน 

94,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 0 100 % 19,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 34,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
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
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 317,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 317,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 317,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 337,520
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,194,660 1,250,580 1,341,840 4.52 % 1,402,440

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 190,500 197,940 214,560 3.36 % 221,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 49,200 46,200 49,200 0 % 49,200

รวมค่าตอบแทน 49,200 46,200 49,200 89,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 7,472 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 0 0 72,000 50 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 49,200 56,810 50,000 -40 % 30,000

โครงการจัดเก็บภาษ๊เคลื่อนที่ 3,440 0 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 45,000 -33.33 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 6,100 -18.03 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 52,640 64,282 193,100 188,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,286 23,869 45,000 -44.44 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,175 28,740 36,000 -44.44 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 73,461 52,609 81,000 45,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:35 หน้า : 9/45



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

รวมงบดําเนินงาน 175,301 163,091 323,300 322,200
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 8,900 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

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
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 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
รวมงบดําเนินงาน 0 0 32,300 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 32,300 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 291,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 291,300
รวมงบบุคลากร 0 0 0 291,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

67,200 33,600 122,000 -32.79 % 82,000

รวมค่าตอบแทน 67,200 33,600 122,000 82,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารสวนตําบลดานนอก

0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม

7,376 12,886 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล
ดานนอก

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการลป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต์

4,826 0 15,000 0 % 15,000

โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 12,202 12,886 120,000 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 79,402 46,486 272,000 232,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 50,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 50,000 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 129,402 46,486 272,000 523,300
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 129,402 46,486 304,300 553,300
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 21,150 0 260,860 90.48 % 496,880

เงินประจําตําแหนง 0 0 33,000 27.27 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 21,150 0 293,860 538,880
รวมงบบุคลากร 21,150 0 293,860 538,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 32,895.9 0 20,000 0 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

108,000 108,000 51,000 111.76 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 40,645 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,408 12,218 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0 32,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,720 6,470 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 205,668.9 158,688 121,000 158,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 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

รวมค่าวัสดุ 210,788 90,492 113,000 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 4,406.92 4,576.49 8,400 -40.48 % 5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 3,600 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,406.92 4,576.49 12,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 420,863.82 253,756.49 246,000 323,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 0 5,350 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 16,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตััังถังหมึก
พิมพ์ 

0 8,400 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 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
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 235,950 267,960 284,400 2.24 % 290,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 376,850 486,551 557,280 -8.87 % 507,840
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,985 55,750 96,000 -24.56 % 72,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 647,785 810,261 937,680 871,020
รวมงบบุคลากร 647,785 810,261 937,680 871,020

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ 34,120 0 65,000 0 % 65,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน )

108,800 98,600 105,400 -19.35 % 85,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ์
การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คา
กิจกรรมผู้เรียน

36,160 42,940 44,070 -28.21 % 31,640

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

302,820 273,880 289,100 -11.02 % 257,250

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก
เด็กเล็ก

9,960 13,950 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 491,860 429,370 523,570 458,890
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 499,310

คาอาหารเสริม (นม) 253,970.2 483,785.58 502,050 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 253,970.2 483,785.58 502,050 499,310
รวมงบดําเนินงาน 745,830.2 913,155.58 1,025,620 958,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง

0 0 0 100 % 25,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 25,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 25,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)

782,000 767,880 804,000 9.18 % 877,800

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
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รวมแผนงานการศึกษา 2,639,629.02 2,780,503.07 3,316,060 3,594,200
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 35,560 1,842.07 % 690,600

เงินประจําตําแหนง 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 (ฝ่ายประจํา) 0 0 132,560 852,600
รวมงบบุคลากร 0 0 132,560 852,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 130,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,400 0 220,000 -90.91 % 20,000
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คาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสุ
นัช/แมว

0 0 6,000 0 % 6,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 55,000 -90.91 % 5,000

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางาน (5 ส.)

0 0 1,000 0 % 1,000

โครงการรณรงค์และสงเสริมการคัดแยก
ขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี

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

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

0 0 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 52,740 3,430 368,000 37,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 3,863 2,810 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 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
รวมงบดําเนินงาน 56,603 60,170 443,000 232,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 3,200

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมเครื่อง
ปลอยน้ํายาล้างมืออัตโนมัติ

0 0 0 100 % 5,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,000 0 0 8,600
รวมงบลงทุน 17,000 0 0 8,600

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one  หมูที่  4 บ้านดาน
นอก

7,300 7,300 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one  หมูที่ 1 บ้านละเลิง
พิมาน

7,300 7,300 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one  หมูที่ 2 บ้านพระหัว
บึง

7,300 7,300 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one  หมูที่ 3 บ้านน้อย

7,300 7,300 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one  หมูที่ 5 บ้านมะขาม
น้อย

7,300 7,300 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one  หมูที่ 6 บ้านหัวบอ

7,300 7,300 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one  หมูที่ 7 บ้านดาน
เหนือ

7,300 7,300 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่  2  
บ้านพระหัวบึง

8,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่  3  
บ้านน้อย

8,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่  4  
บ้านดานนอก

8,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่  5  
บ้านมะขามน้อย

8,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่  6  
บ้านหัวบอ

8,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่  7  
บ้านดานเหนือ

8,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:35 หน้า : 23/45



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

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมูที่ 1 
บ้านละเลิงพิมาน

8,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1 บ้านละเลิง
พิมาน

0 8,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 2 บ้านพระหัวบึง

0 8,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3  บ้านน้อย

0 8,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4 บ้านดานนอก

0 8,500 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5 บ้านมะขาม
น้อย

0 8,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 6 บ้านหัวบอ

0 8,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7 บ้านดานเหนือ

0 8,500 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่  2 บ้านพระหัว
บึง

4,200 4,200 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่  3 บ้านน้อย

4,200 4,200 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่  4 บ้านดานนอก

4,200 4,200 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่  5 บ้านมะขาม
น้อย

4,200 4,200 0 0 % 0
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่  6 บ้านหัวบอ

4,200 4,200 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่  7 บ้านดาน
เหนือ

4,200 4,200 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูที่ 1 บ้านละเลิง
พิมาน

4,200 4,200 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน 
(จํานวน 3 โครงการ)

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านพระหัวบึง (จํานวน 
3 โครงการ)

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านน้อย (จํานวน 3 
โครงการ)

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านดานนอก (จํานวน 
3 โครงการ)

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านมะขามน้อย 
(จํานวน 3 โครงการ)

0 0 20,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านหัวบอ (จํานวน 3 
โครงการ)

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านดานเหนือ (จํานวน 
3 โครงการ)

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 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
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวัง กักกันกลุมเสี่ยงจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19) 
องค์การบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอ
ดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 100 % 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

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 101,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 101,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 0 0 0 100 % 52,500

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านพระหัวบึง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านน้อย

0 0 0 100 % 20,000
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านดานนอก

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านมะขามน้อย

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านหัวบอ

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านดานเหนือ

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 (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 335,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 335,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 335,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 355,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 355,400
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ 
บ้านน้อย หมูที่ 3

0 0 0 100 % 90,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 90,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 90,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 0 90,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์และสงเสริมการคัดแยก
ขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างที่ทิ้งขยะสาธารณะ บ้าน
ดานเหนือ หมูที่ 7  

0 130,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างที่ทิ้งขยะสาธารณะ 
บ้านพระหัวบึง หมูที่ 2 

0 160,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 290,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 290,000 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 290,000 0 30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 290,000 0 120,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่และคาราวานแก้จน 9,800 9,800 10,000 0 % 10,000

โครงการขยายผลหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน การน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life)  

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการของดีเมืองดาน 12,450 0 20,000 0 % 20,000

โครงการครอบครัวอบอัน ชุมชนเข้มแข็ง 
(ศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตําบลดาน
นอก)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานชวง
ปิดภาคเรียน

48,800 0 45,000 0 % 45,000
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โครงการพัฒนาและสงเสริมกลุมอาชีพ
ตําบลดานนอก

22,740 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 93,790 9,800 205,000 115,000
รวมงบดําเนินงาน 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

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,500 3,500 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบรรชาสามเณรหมูภาคฤดูร้อน 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการพัฒนาจริยธรรมแกประชาชนทั่ว
ไป

0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 3,500 23,500 65,000 65,000
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รวมงบดําเนินงาน 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
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 308,640 330,060 605,540 12.37 % 680,460

เงินประจําตําแหนง 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 (ฝ่ายประจํา) 350,640 372,060 737,540 842,460
รวมงบบุคลากร 350,640 372,060 737,540 842,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

116,850 211,800 234,500 -57.36 % 100,000

คาเชาบ้าน 30,000 27,500 40,000 50 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 146,850 239,300 274,500 160,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 108,000 108,000 81,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,508 22,488 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 49,000 164,100 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 163,508 294,588 241,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,042 9,275 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 22,380 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,860 19,640 20,000 0 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 22,902 51,295 65,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 333,260 585,183 580,500 365,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 3,400 0 0 % 0
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โต๊ะทํางาน 0 0 4,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 20,500 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

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
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างรั้วศูนย์สงเสริมศักยภาพ
ชุมชนตําบลดานนอก

115,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างโรงจอดรถยนต์สํานักงาน 
อบต.ดานนอก

269,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์สงเสริมศักยภาพ
ชุมชนตําบลดานนอก  

316,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศาลตาปู่ บ้านดานเหนือ หมูที่ 7

0 0 0 100 % 397,000
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โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับเสริมหิน
คลุก บ้านดานนอก หมูที่ 4

0 0 0 100 % 367,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายจากหมู
บ้านไปทางทิศเหนือ - ป่าเจียบกลาง หมูที่ 
3 บ้านน้อย

0 0 0 100 % 341,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายนานาง
ปราณี ไปทางทิศตะวันตก - นานายสม หมู
ที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน

0 0 0 100 % 73,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายนานาย
เจือ ดูสันเทียะ - นานายทอง ชํานาญ พุดซา 
บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5

0 0 0 100 % 292,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายนานาย
ยัง ศรีศักดา - ไรนางตื่ม เดือยขุนทด 
บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5

0 0 0 100 % 73,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด  จากบ้าน
นางอุน ดําขุนทด - ละเลิงเกลือ บ้านพระหัว
บึง หมูที่ 2

0 0 0 100 % 481,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านละเลิงพิมาน หมูที่ 1

0 0 0 100 % 81,000
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายณรงค์ศักดิ์ - ถนนลาดยาง 
สายละเลิงพิมาน - กุดมวง บ้านละเลิง
พิมาน หมูที่ 1

0 0 0 100 % 185,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณสระ
ตะวันตก บ้านหัวบอ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 365,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนางมูล - 
บ้านนายธนัตถ์ วิกสันเทียะ บ้านดานนอก 
หมูที่ 4

0 0 0 100 % 405,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดานนอก หมูที่ 4  สายบ้านนางจําเนียร 
 ครึ้มค้างพลู -  บ้านนายชวน  ครึ้มค้างพลู

177,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดานเหนือ หมูที่ 7 สายแยกโรงเรียนวัด
บ้านดานนอก (เสรีธรรมวิทยา) – บ้านพระ
หัวบึง 

451,000 480,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5 สายจากถนนลาด
ยาง สายดานนอก – บ้านวังไปทางทิศตะวัน
ออก ถึง วัดบ้านมะขามน้อย 

0 400,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านละเลิงพิมาน หมูที่ 1 

0 177,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวบอ  หมูที่ 6  สายบ้านนางจ้อน - 
บ้านนายสายชล

11,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวบอ  หมูที่ 6  สายบ้านนายแผน 
จันทร์สวางไปทางทิศตะวันออก - สามแยก
ชวงที่ 1

106,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากแยกถนนสายดานนอก - บ้านวัง ไป
ทางทิศใต้ (ด้านหลังองค์การบริหารสวน
ตําบลดานนอก) - สามแยกถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้างโรงเก็บพัสดุองค์การบริหาร
สวนตําบลดานนอก บ้านดานนอก หมูที่ 4

0 0 389,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนหลวง 2148 ไปทางทิศใต้ - ละเลิง
ยายมี หมูที่ 4 บ้านดานนอก

0 0 480,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าที่พักสงฆ์บ้านพระหัวบึงไปทางทิศ
เหนือ - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หน้า
บ้านนายถวิล พรมริยา บ้านพระหัวบึง หมูที่ 
2

0 0 498,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายจากถนน
ลาดยางบ้านละเลิงพิมาน - กุดมวง ถึงนา
นายฉลวย สุขขุนทด บ้านละเลิงพิมาน หมูที่ 
1

0 0 39,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายจากสาม
แยกสระประปาประจําหมูบ้านไปทางทิศ
ตะวันตก - สามแยกถนนบ้านน้อย 
บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5

0 0 379,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายบ้าน
อาจารย์สมนึก - นานายสุชาติ บ้านละเลิง
พิมาน หมูที่ 1

0 0 103,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้างศาลาประชาคม หมูที่ 6 บ้านหัวบอ

0 0 68,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ด้านข้างโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารสวน
ตําบลดานนอก บ้านดานนอก หมูที่ 4

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสมชาติ วีระแพทย์ - บ้านนา
ยอดุลวิทย์ เสวขุนทด หมูที่ 1 บ้านละเลิง
พิมาน

0 0 101,000 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K ) 0 0 127,240 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารสวนตําบลดานนอก 

0 0 475,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดานนอก หมูที่ 4

0 0 409,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านละเลิงพิมาน หมูที่ 1

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหัวบอ  หมูที่ 6 สายสระตะวันตก

167,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5  สายจากถนนลาด
ยาง สายดานนอก – บ้านวังไปทางทิศเหนือ

0 107,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวบอ หมูที่ 6 ชวงที่ 1 เริ่มจากถนน
สระตะวันตกไปทางทิศตะวันออก - บ้าน
นายสม ชวงที่ 2 เริ่มจากถนนสระตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออก - บ้านนางสายลาม 
ชวงที่ 3 เริ่มจากบ้านนางไสวไปทางทิศ
ตะวันออก - บ้านนายสายชล 

0 313,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวบอ หมูที่ 6 ชวงที่ 1 สายสระตะวัน
ตกไปทางทิศตะวันออก - บ้านนายหอม 
ชวงที่ 2 เริ่มจากชวงที่ 1 ไปทางทิศใต้ 

0 86,500 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางทวายไปทางทิศตะวันออก - 
นานายเนียม หมูที่ 6 บ้านหัวบอ

0 0 282,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก 
บ้านดานเหนือ หมูที่ 7 สาย รพ.สต.ดาน
นอก ไปทางทิศเหนือ – บึงบ้านพระหัวบึง 

123,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก 
บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5 สายประปาหมู
บ้านไปทางทิศเหนือ - ที่ทิ้งขยะสาธารณะ

284,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก 
บ้านละเลิงพิมาน หมูที่ 1 สายไรนายหลวน
ไปทางทิศตะวันออก - หนองคั่วเนื้อ 

284,000 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ชดเชย
ปรับคา k)

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
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะตาง ๆ 
และฟื้นฟู

30,010 0 35,000 -100 % 0

โครงการฟื้นฟูสภาพดินป่าชุมชนเจียบกลาง 30,000 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการปลูกและขยายพันธ์
หญ้าแฝก

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกํามารี

0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 60,010 0 95,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 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

องคการบริหารสวนตําบลดานนอก

อําเภอดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,608,850 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,395,090 บาท
งบกลาง รวม 9,395,090 บาท

งบกลาง รวม 9,395,090 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 48,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของ
คาจ้างพร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกันด้วย ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง   โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,237,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบื้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาด วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,327,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ ตามระเบียบและหนังสือ
ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เงินสํารองจาย จํานวน 328,153 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ2560 และที่แก้ไขเพิ่มติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
3.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่  6
 มิถุนายน 2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 332,177 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิมเติม และกฎกระทรวงการ
หักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจําปี สมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ
.2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,907,740 บาท

งบบุคลากร รวม 4,842,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) เงินเดือน นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา เดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 
(2) เงินเดือน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 11,220 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 269,280 บาท
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล    ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
(1) คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท   
(2) คาตอบแทนพิเศษ รองนายกเทศองคการบริหารสวน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ  880  บาท/คน จํานวน   2
 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
(1) คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    

วันที่พิมพ : 21/9/2564  13:46:34 หน้า : 5/89



คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล         
(1) คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท  
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180
 บาท จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท  
(3) คาตอบแทนของคณะสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 10 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 864,000 บาท
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล    จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,962,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,590,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตรา
(4) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
(5) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศ กจ.กท.และก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) หัวหน้าสํานักปลัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท
. 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และ หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,045,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 528,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับ
แตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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คาเชาบ้าน จํานวน 164,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆที่เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 63,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้แก พนักงาน
สวนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนสวน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนสวนราชการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว.1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว.7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิงจายคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน (E-Plan)

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-Plan) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่  22 มีนาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค
. 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่10 ก.ค
.2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจาย
เงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีตอคุณภาพรให้บริการของ อบต.ดานนอก ตาม
หนังสือหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต ที่ มท 0809.3/ว
141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกข้า
ราชการ พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและ
คาหนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท
 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 จํานวน 1 ฉบับ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท

(1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
(2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(3) การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
(4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
(7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคา
ใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทน
คณะกรรมการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 207 ลําดับที่ 5

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
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โครงการ/กิจกรรมรณรงคและตอต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองคกร
ภาครัฐ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมรณรงคและ
ตอต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองคกรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรใน
องคกรมีความรู้ และตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น เพื่อสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชนตอองคกรและประชาชนได้  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 211 ลําดับที่ 13

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง  ผู้สังเกต
การณ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 207 ลําดับที่ 4
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แกบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลดานนอก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 207 ลําดับ
ที่ 3 

โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมกฎหมายเกี่ยว
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 210 ลําดับที่ 11
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จาย
จากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดังนี้               
(1)  คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค
 สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบ
ใสน้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้า
ราชการแบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง  คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

วันที่พิมพ : 21/9/2564  13:46:34 หน้า : 19/89



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ ลอคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟิลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป  แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล(Diskette,FloppyDisk,
Removable Disk, Compact Disc  , Digital Video Disc , Fla
sh Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 212,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรือ
อาคาร สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2564

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และ
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว และคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2564

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย เป็นไป
ตามตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการ
ด และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ คาวัสดุสื่อ
สาร คาวิทยุติดตามตัว คาโทรภาพ (โทรสาร) คาสื่อสารผานดาว
เทียม  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2564
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD , HOSTING ) ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม  2564

งบลงทุน รวม 19,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,900 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 19,900 บาท

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิก
เซล)                                              
2)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอ
ภาพ(นิ้ว)                                         3)แสดงภาพด้วย
หลอดภาพ แบบ LED Backlight                               
4)สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV) 
5)ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชองเพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง                                         
6)ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนต 
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ.2564 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 337,520 บาท
งบบุคลากร รวม 317,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 317,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 317,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  1 อัตรา  
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,988,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,666,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,666,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,402,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
(4) นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจํา 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558

งบดําเนินงาน รวม 322,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 89,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

คาเชาบ้าน จํานวน 49,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 188,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือ
คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อน
ที่ เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 17
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 18

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาให้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง  คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล(Diskette,FloppyDisk,
Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc ,Flas
h Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟีดเตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร สวิ
ตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card,Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 365,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา
ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือดังนี้ 
1) หนังสือสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 21/9/2564  13:46:34 หน้า : 34/89



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 523,300 บาท
งบบุคลากร รวม 291,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 291,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 291,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1 อัตรา  
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 82,000 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
2.เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  โดยใช้อัตราคาตอบ
แทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานนอก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อน ตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ
.2564 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปีใหม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 153 ลําดับที่ 1

โครงการลป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 153 ลําดับที่ 2
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โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 154 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สีปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปาทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ลตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุประเภทวัสดุสิ้น
เปลืองรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 861,880 บาท

งบบุคลากร รวม 538,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 538,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 496,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา  1 อัตรา 
(2) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
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ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22  มีนาคม  2564
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานให้จายจากคาใช้สอยสวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงานฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งเป็น
ต้น อาทิเชนหม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริมนม วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูปฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประ
กอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,FloppyDisk,Removable Disk,Compact Disc, Digit
al Video Disc ,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (KeyBoard) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรืออาคารสถานที่ที่
อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและ
อัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ที่เบิกจายในลักษณะคาใข้สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,732,320 บาท
งบบุคลากร รวม 871,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 871,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 290,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําปี 1 อัตราจํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงาน
สวนท้องถิ่นดังนี้
(1) ครู จํานวน 1 ตําแหนง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นฉบับที่ 4 ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 507,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน
พร้อมเงินปรับปรุงคาตอบแทน (พนักงานจ้าง) ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจผู้ดูแลเด็กจํานวน 4 ตําแหนง
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ
 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 0809.5 ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
4 อัตราจํานวน 12 เดือนโดยจายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 4 ตําแหนง 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ
 2542 
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ 0809.3 ว1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้ รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว (ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 958,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 458,890 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 157 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน )

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุน คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลดานนอก จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านดานนอก , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็น
คาจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700 บาท/คน เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 1 ลําดับที่ 4
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน 
คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมผู้เรียน

จํานวน 31,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมผู้
เรียน)
1.คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
2.คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3.คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
4.คากิจกรรมพัฒนาการผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 158 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 257,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดาน
นอก จํานวน 2 แหง เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้าที่ 8 ลําดับ
ที่ 2

วันที่พิมพ : 21/9/2564  13:46:35 หน้า : 49/89



โครงการเสริมสร้างประสบการณเรียนรู้แกเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณเรียนรู้แกเด็กเล็ก โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการประชาสัมพันธและคาใช้จายอื่น ที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 158 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 499,310 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 499,310 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวังที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เชน หม้อกระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรงไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถนเตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน อาหาร
เสริม (นม) ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1055 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 25,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง จํานวน 25,300 บาท

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแบบแยกสวน (ราคารวมคาติด
ตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.ต้องไมรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 877,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 877,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

จํานวน 877,800 บาท

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
1 โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ
) จํานวน 2 โรงเรียนอัตรามื้อละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,093,200 บาท

งบบุคลากร รวม 852,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 852,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 690,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  1 อัตรา 
(2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
องคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนท้อง
ถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
2. เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 37,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัช/แมว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสุนัขและแมวตัวละ 6
 บาทตอปีโดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายนเป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้ 1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0810.5/ว.2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้ง
ไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช้สอยและคา
สาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5 ส.) จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5 ส.)  โดยจายเป็นคาใช้จาย
เกี่ยวกับ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานให้จาย
จากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.คาจ้างเหมาแรงงานของคนภายนอกให้จายจากคาใช้สอย 
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2 ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุง วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน)นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง (Stethoscope)  เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผ้า
พันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, FloppyDisk, Removable Disk,Compact Disc ,Digi
tal Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรกระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (KeyBoard) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 8,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,600 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จํานวน 3,200 บาท

เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล        จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. สามารถวัดความดันโลหิตได้แบบอัตโนมัติ
 2. ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
3. ผ้าพันแขนที่แถมมากับตัวเครื่อง สามารถวัดได้ตั้งแตขนาดลํา
แขนไมน้อยกวา 22-32 cm 
4. จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข สามารถมองเห็นคาความดัน
โลหิต, ชีพจรและเวลาทีวัด ได้ชัดเจน
5. ใช้กับไฟฟ้า AC100 / 240 โวลท 50/60 เฮิรตซ
ผาน Adaptor หรือใช้แบตเตอรี่ AA จํานวน 4 ก้อน (6V. DC)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 5
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เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมเครื่องปลอยน้ํายาล้างมืออัตโนมัติ จํานวน 5,400 บาท

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมเครื่องปลอยน้ํายาล้างมือ
อัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีถังเก็บเจลความจุ 1000 มิลลิลิตร พร้อมที่ฉีดเจลอัตโนมัติเพียง
แคยื่นมือออกไป
- สามารถชารจแบตเตอรี่โดยผาน USB (แรงดันไฟฟ้า 5VDC) 
หรือจะเลือกใช้ถาน 4AA ในการให้พลังงานก็สามารถทําได้
- ระยะตรวจวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยูที่ระหวาง 5-10 CM.
- ระบบตรวจวัดที่ตรวจเร็ว ที่สามารถวัดได้เพียงภายใน 1 วินาที
- ความแมนยําในการตรวจอุณหภูมิอยูที่ +-0.2 องศา
- มีระบบหน้าจอดิจิตอลในการแสดงตัวเลขอุณหภูมิ
- หากพบอุณหภูมิที่เกินกําหนด มีไฟ LED กระพริบพร้อมเสียง
เตือนที่ดัง
- มีถาดรองเจลล้างมือ (สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้)
- ประหยัดพลังงาน สามารถสํารองพลังงานได้ถึงเกือบสัปดาห
- ความจุในการนับ 999 ครั้ง
- รับประกันสินค้า 1 ปี
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 6
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 293,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 101,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 101,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฝ้าระวัง กักกันกลุมเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID - 19) องคการบริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดาน
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเฝ้าระวัง กักกันกลุม
เสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) องคการ
บริหารสวนตําบลดานนอก อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ สมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาร
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเข้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ สมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม าป้ายโครงการ คา
ป้าย ประชา
สัมพันธ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็น
ไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 192,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 192,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 52,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ในพื้นที่
ตําบลดานนอกจํานวน 7 หมูบ้าน หมูบ้านละ 7,500 บาท
เป็นตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้าน
ละเลิงพิมาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินแนวทางโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน จํานวน 3
 โครงการดังนี้
1) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน  4,200 บาท
3) โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านพระ
หัวบึง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินแนวทางโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านพระหัวบึง จํานวน 3
 โครงการดังนี้
1) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน  4,200 บาท
3) โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านน้อย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินแนวทางโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านน้อย จํานวน 3 โครงการดัง
นี้
1) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน  4,200 บาท
3) โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านดาน
นอก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินแนวทางโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านดานนอก จํานวน 3
 โครงการดังนี้
1) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน  4,200 บาท
3) โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 
บ้านมะขามน้อย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินแนวทางโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านมะขามน้อย จํานวน 3
 โครงการดังนี้
1) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน  4,200 บาท
3) โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านหัว
บอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินแนวทางโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านหัวบอ จํานวน 3 โครงการ
ดังนี้
1) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน  4,200 บาท
3) โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านดาน
เหนือ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินแนวทางโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านดานเหนือ จํานวน 3
 โครงการดังนี้
1) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจํานวน 8,500 บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวน  4,200 บาท
3) โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be numbre one จํานวน 7,300 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 355,400 บาท

งบบุคลากร รวม 335,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 335,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 335,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(1) นักพัฒนาชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ บ้านน้อย หมูที่ 3 จํานวน 90,000 บาท

ชวงที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะพร้อมสายดับ จาก
บ้านนายปิ่น เยอสูงเนิน – บ้านนางดาวลอย โขขุนทด ความ
ยาว 120 เมตร 
ชวงที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะพร้อมสายดับ จาก
บ้านนางนิ่มนวล เดือนขุนทด – บ้านนางแย้ม  แฝดโคกสูง ความ
ยาว 200 เมตร
ชวงที่ 3 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวาง จากบ้านนายสุเทพ  คงเจริญ –
 บ้านนางสมมาตร รัตนพันธ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้า 5 ข้อ 13
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอยาง
ถูกวิธี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการรณรงคและสงเสริม
การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะอยางถูกวิธี โดยจายเป็นคาใช้
จายเกี่ยวกับ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่และคาราวานแก้จน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการ อบต.เคลื่อนที่และ
คาราวานแก้จน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
ป้ายประชาสัมพันธและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 221 ลําดับที่ 3

โครงการของดีเมืองดาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการของดีเมืองดาน โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธและคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 192 ลําดับที่ 1
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โครงการครอบครัวอบอิน ชุมชนเข้มแข็ง (ศูนยพัฒนาครอบครัวและ
ชุมชนตําบลดานนอก)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการครอบครัว
อบอุน ชุมชนเข้มแข็ง โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
ป้ายประชาสัมพันธและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 193 ลําดับที่ 6

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานชวงปิดภาคเรียน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ทํางานชวงปิดภาคเรียน โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธและการใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 193 ลําดับที่ 5

โครงการพัฒนาและสงเสริมกลุมอาชีพตําบลดานนอก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริม
กลุมอาชีพตําบลดานนอก โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้าที่ 148 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวัน
สําคัญตางๆของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆตามนโยบาย หรือ
คําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบรรชาสามเณรหมูภาคฤดูร้อน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรหมู
ภาคฤดูร้อน เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน กัฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4
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โครงการพัฒนาจริยธรรมแกประชาชนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาจริยธรรมแก
ประชาชนทั่วไป เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขัน กัฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 196 ลําดับที่ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,207,460 บาท

งบบุคลากร รวม 842,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 842,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 680,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(1) ผู้อํานวยการกองชาง  1 อัตรา 
(2) นายชางโยธา 1 อัตรา
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว.138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   ของ
องคการบริหารสวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และ ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราขสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2557 คํานวณตั้งจายไว้จํานวน  12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนท้อง
ถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1.เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน  บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6
 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก คากําจัด
สิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจ้าง
เหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่
เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานให้จาย
จากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. คาจ้างเหมาแรงงานของคนภายนอกให้จายจากคาใช้สอย 
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขา
ตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มู
ลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพยให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้
ตางๆ คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย หรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง  คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette,FloppyDisk ,Removable Disk,Compact Disc, Digi
tal Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge
 Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดนร ซีดีรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board) 
เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร(Cut Sheet Feeder)เมาส
(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ  (Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card,Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล  (Optical) เป็นต้น ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํารวจ ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน บันไดอลูมิ
เนียม เครื่องมือแกะสลัก  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งานก่อสร้าง รวม 3,187,720 บาท
งบลงทุน รวม 3,187,720 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,187,720 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลตาปู่ บ้านดาน
เหนือ หมูที่ 7

จํานวน 397,000 บาท

สายศาลตาปู่ กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 180 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 720 ตารางเมตร  พร้อมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลดานนอกกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564
 หน้า 14 ข้อ 144
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โครงการกอสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุก บ้านดานนอก หมูที่ 
4

จํานวน 367,000 บาท

ชวงที่ 1 สายสระทามวง - สระละเลิงยายเมือง ถมดินถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 720.00 ลูกบาศกเมตร ลงหินคลุก
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 216.00 ลูกบาศกเมตร
ชวงที่ 2 แยกจากชวงที่ 1 ถมดินถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 80.00
 ลูกบาศกเมตร ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 40.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 24.00
 ลูกบาศกเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบที่บริหารสวนตําบลดานนอกกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
 หน้า 9  ข้อ 6

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายจากหมูบ้านไปทางทิศเหนือ - ป่า
เจียบกลาง หมูที่ 3 บ้านน้อย

จํานวน 341,000 บาท

สายจากหมูบ้านไปทางทิศเหนือ - ป่าเจียบก
ลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 420 ลูกบาศกเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
ดานนอกกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 4 ข้อ 56 

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายนานางปราณี ไปทางทิศตะวันตก 
- นานายสม หมูที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน

จํานวน 73,000 บาท

สายนานางปราณ ไปทางทิศตะวันตก - นานาย
สม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 90 ลูกบาศกเมตร ตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบลดานนอกกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ
.2564 หน้า 10 ข้อ 5
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายนานายเจือ ดูสันเทียะ - นานาย
ทอง ชํานาญ พุดซา บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5

จํานวน 292,000 บาท

สายนานายเจือ ดูสันเทียะ – นานายทอง ชํานาญพุด
ซา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 360.00 ลูกบาศกเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลดานนอกกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ
.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 12 ข้อ 7 

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายนานายยัง ศรีศักดา - ไรนางตื่ม 
เดือยขุนทด บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5

จํานวน 73,000 บาท

สายนานายยัง  ศรีศักดา – ไรนางตื่ม เดือยขุน
ทด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 90.00 ลูกบาศกเมตร ตามแบบที่
องคการบริหารสวนตําบลดานนอกกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ
. 2564 หน้า 13 ข้อ 8 

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝา
ปิด  จากบ้านนางอุน ดําขุนทด - ละเลิงเกลือ บ้านพระหัวบึง หมูที่ 2

จํานวน 481,000 บาท

กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด จาก
บ้านนางอุน ดําขุนทด - ละเลิงเกลือ รางระบายน้ํา
กว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 232 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลดาน
นอกกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หน้า 7 ข้อ 4
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเลิงพิมาน หมูที่ 1 จํานวน 81,000 บาท

ชวงที่ 1 สายหน้าบ้านนายเสนห ดือขุนทด - บ้านนายจิตร เดิงขุน
ทด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ปรับปรุงไมน้อยกวา 60 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 สายหน้าบ้านนายคําหนัก ดีขุนทด - บ้านนายสุนทร กอง
สูงเนิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ปรับปรุงไมน้อยกวา 160 ตารางเมตร ตามแบบที่องคการ
บริหารสวนตําบลดานนอกกําหนดปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หน้า 4
 ข้อ 2

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายณรงค
ศักดิ์ - ถนนลาดยาง สายละเลิงพิมาน - กุดมวง บ้านละเลิงพิมาน 
หมูที่ 1

จํานวน 185,000 บาท

สายหน้าบ้านนายณรงคศักดิ์ - ถนนลาดยางสายละเลิงพิมาน - กุด
มวง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ พื้นที่
ปรับปรุงไมน้อยกวา 500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
ดานนอกกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หน้า 3 ข้อ 1
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน รอบบริเวณสระตะวันตก บ้านหัวบอ หมูที่ 
6

จํานวน 365,000 บาท

จุดที่ 1 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างศาลาประชาคมหมู
บ้าน ความกว้างชวงทิศเหนือ 1.80 เมตร  ชวงกลางกว้าง 2.50
 เมตร และ ชวงทิศใต้กว้าง 2.30 เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา 0.10
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 55 ตารางเมตร
จุดที่ 2 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างศาลาประชาคมหมู
บ้าน ความกว้าง 2.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่
กอสร้างไมน้อยกวา 70 ตารางเมตร
จุดที่ 3 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างศาลาประชาคมหมู
บ้าน ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 18 ตารางเมตร
จุดที่ 4 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 140
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 350 ตาราง
เมตร ติดตั้งรั้วลวดหนามรอบสระตะวันตก พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล
ดานนอกกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –
 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 21 ข้อ 1

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลางบ้าน 
จากบ้านนางมูล - บ้านนายธนัตถ วิกสันเทียะ บ้านดานนอก หมูที่ 4

จํานวน 405,000 บาท

ถนนสายกลางบ้าน จากบ้านนางมูล - บ้านนายธนัตถ วิกสันเที
ยะ โดยวางทอระบายน้ํา คสล.อัดแรง มอก.ชั้นสาม ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 0.30 ม. พร้อมบอพัก ระยะทาง 345 เมตร พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่องคการบริหารสวน
ตําบลดานนอกกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หน้า 12 ข้อ 2
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ชดเชยปรับคา k) จํานวน 127,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ชดเชยปรับคา k) 
ตามหนังสือ ที่มท 0808.2/ ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ
. 2559 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข
ประเภทงานกอสร้างสูตรวิธีการคํานวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับคา
ได้การปรับลดคาได้ (คา K)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท

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

โครงการสงเสริมการปลูกและขยายพันธหญ้าแฝก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการปลูกและ
ขยายพันธุหญ้าแฝกตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 204 ลําดับที่ 3
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน จาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 204
 ลําดับที่ 5
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

48,360

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,237,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,327,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสํารองจาย 328,153

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

332,177

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

72,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

48,360

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,237,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,327,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสํารองจาย 328,153

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

332,177

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

72,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,666,200 291,300 787,640 690,600 335,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 221,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 507,840 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 72,420 12,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

370,000 82,000 50,000 130,000 20,000

คาเชาบ้าน 213,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 3/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

680,460 7,451,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 221,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 831,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 108,420

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 752,000

คาเชาบ้าน 60,000 273,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

63,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 110,000 20,000 20,000

คาจ้างเหมาบริการคน
สวน

72,000

คาจ้างเหมาบริการคา
เชาเครื่องถายเอกสาร

50,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

72,000

คาจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน (E-
Plan)

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจความพึงพอใจ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

63,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 160,000

คาจ้างเหมาบริการคน
สวน

72,000

คาจ้างเหมาบริการคา
เชาเครื่องถายเอกสาร

50,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

72,000

คาจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน (E-
Plan)

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจความพึงพอใจ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 20,000

โครงการ/กิจกรรม
รณรงค์และตอต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นใน
องค์กรภาครัฐ

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

5,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 75,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

200,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 130,000

โครงการ/กิจกรรม
รณรงค์และตอต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นใน
องค์กรภาครัฐ

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

5,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

150,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้แก
บุคลากรขององค์การ
บริหารสวนตําบลดาน
นอก

20,000

โครงการอบรมกฏหมาย
เกี่ยวกับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,000 10,000 5,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหารสวนตําบลดาน
นอก

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

150,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้แก
บุคลากรขององค์การ
บริหารสวนตําบลดาน
นอก

20,000

โครงการอบรมกฏหมาย
เกี่ยวกับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 170,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหารสวนตําบลดาน
นอก

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

15,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 10/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

15,000

โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

40,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

108,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 65,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน )

85,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน 
คาอุปกรณ์การเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน คา
กิจกรรมผู้เรียน

31,640

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

257,250

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 11/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

15,000

โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

40,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

108,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 65,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน )

85,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน 
คาอุปกรณ์การเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน คา
กิจกรรมผู้เรียน

31,640

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

257,250

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 12/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้แก
เด็กเล็ก

20,000

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสุ
นัช/แมว

6,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

5,000

โครงการเฝ้าระวัง 
กักกันกลุมเสี่ยงจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID - 19) 
องค์การบริหารสวน
ตําบลดานนอก อําเภอ
ดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

50,000

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางาน (5 ส.)

1,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 13/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้แก
เด็กเล็ก

20,000

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจข้อมูลจํานวนสุ
นัช/แมว

6,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

5,000

โครงการเฝ้าระวัง 
กักกันกลุมเสี่ยงจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID - 19) 
องค์การบริหารสวน
ตําบลดานนอก อําเภอ
ดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

50,000

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางาน (5 ส.)

1,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 14/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

36,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการคัดแยกขยะ
และการกําจัดขยะอยาง
ถูกวิธี

30,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
และคาราวานแก้จน

10,000

โครงการของดีเมืองดาน 20,000

โครงการครอบครัวอบ
อุน ชุมชนเข้มแข็ง (ศูนย์
พัฒนาครอบครัวและ
ชุมชนตําบลดานนอก)

10,000

โครงการจ้างนักเรียนนัก
ศึกษาทํางานชวงปดภาค
เรียน

45,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 15/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

36,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการคัดแยกขยะ
และการกําจัดขยะอยาง
ถูกวิธี

30,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
และคาราวานแก้จน

10,000

โครงการของดีเมืองดาน 20,000

โครงการครอบครัวอบ
อุน ชุมชนเข้มแข็ง (ศูนย์
พัฒนาครอบครัวและ
ชุมชนตําบลดานนอก)

10,000

โครงการจ้างนักเรียนนัก
ศึกษาทํางานชวงปดภาค
เรียน

45,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาและสง
เสริมกลุมอาชีพตําบล
ดานนอก

30,000

โครงการบรรชาสามเณร
หมูภาคฤดูร้อน

โครงการพัฒนา
จริยธรรมแกประชาชน
ทั่วไป

โครงการสงเสริมการ
ปลูกและขยายพันธ์หญ้า
แฝก

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 85,000 50,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 539,310

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาและสง
เสริมกลุมอาชีพตําบล
ดานนอก

30,000

โครงการบรรชาสามเณร
หมูภาคฤดูร้อน

15,000 15,000

โครงการพัฒนา
จริยธรรมแกประชาชน
ทั่วไป

20,000 20,000

โครงการสงเสริมการ
ปลูกและขยายพันธ์หญ้า
แฝก

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 569,310

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 20,000 10,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสํารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 120,000 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

13,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)

19,900

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน(ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง

25,300

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 19/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 120,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสํารวจ 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 125,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

13,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)

19,900

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน(ราคารวมคา
ติดตั้ง) แบบติดผนัง

25,300

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอล

3,200

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟา
เรดพร้อมเครื่องปลอย
น้ํายาล้างมืออัตโนมัติ

5,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศาลตาปู่ บ้านดาน
เหนือ หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
ดินยกระดับเสริมหิน
คลุก บ้านดานนอก หมู
ที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก สายจากหมู
บ้านไปทางทิศเหนือ - 
ป่าเจียบกลาง หมูที่ 3 
บ้านน้อย

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก สายนานาง
ปราณี ไปทางทิศตะวัน
ตก - นานายสม หมูที่ 1 
บ้านละเลิงพิมาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอล

3,200

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟา
เรดพร้อมเครื่องปลอย
น้ํายาล้างมืออัตโนมัติ

5,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศาลตาปู่ บ้านดาน
เหนือ หมูที่ 7

397,000 397,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินยกระดับเสริมหิน
คลุก บ้านดานนอก หมู
ที่ 4

367,000 367,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก สายจากหมู
บ้านไปทางทิศเหนือ - 
ป่าเจียบกลาง หมูที่ 3 
บ้านน้อย

341,000 341,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก สายนานาง
ปราณี ไปทางทิศตะวัน
ตก - นานายสม หมูที่ 1 
บ้านละเลิงพิมาน

73,000 73,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก สายนานายเจือ 
ดูสันเทียะ - นานายทอง 
ชํานาญ พุดซา 
บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก สายนานายยัง 
ศรีศักดา - ไรนางตื่ม 
เดือยขุนทด บ้านมะขาม
น้อย หมูที่ 5

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูแบบมีฝา
ปด  จากบ้านนางอุน ดํา
ขุนทด - ละเลิงเกลือ 
บ้านพระหัวบึง หมูที่ 2

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านละเลิงพิมาน หมูที่ 
1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก สายนานายเจือ 
ดูสันเทียะ - นานายทอง 
ชํานาญ พุดซา 
บ้านมะขามน้อย หมูที่ 5

292,000 292,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก สายนานายยัง 
ศรีศักดา - ไรนางตื่ม 
เดือยขุนทด บ้านมะขาม
น้อย หมูที่ 5

73,000 73,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูแบบมีฝา
ปด  จากบ้านนางอุน ดํา
ขุนทด - ละเลิงเกลือ 
บ้านพระหัวบึง หมูที่ 2

481,000 481,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านละเลิงพิมาน หมูที่ 
1

81,000 81,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายณรงค์
ศักดิ์ - ถนนลาดยาง 
สายละเลิงพิมาน - กุด
มวง บ้านละเลิงพิมาน 
หมูที่ 1

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบบริเวณสระ
ตะวันตก บ้านหัวบอ 
หมูที่ 6

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกลางบ้าน จาก
บ้านนางมูล - บ้านนาย
ธนัตถ์ วิกสันเทียะ บ้าน
ดานนอก หมูที่ 4

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ชดเชย
ปรับคา k)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 25/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายณรงค์
ศักดิ์ - ถนนลาดยาง 
สายละเลิงพิมาน - กุด
มวง บ้านละเลิงพิมาน 
หมูที่ 1

185,000 185,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบบริเวณสระ
ตะวันตก บ้านหัวบอ 
หมูที่ 6

365,000 365,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกลางบ้าน จาก
บ้านนางมูล - บ้านนาย
ธนัตถ์ วิกสันเทียะ บ้าน
ดานนอก หมูที่ 4

405,000 405,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(ชดเชย
ปรับคา k)

127,720 127,720

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน 
สําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)

877,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน

52,500

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 
บ้านละเลิงพิมาน

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 
บ้านพระหัวบึง

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 
บ้านน้อย

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 
บ้านดานนอก

20,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  11:34:47 หน้า : 27/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอาหารกลางวัน 
สําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)

877,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐาน

52,500

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 
บ้านละเลิงพิมาน

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 
บ้านพระหัวบึง

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 
บ้านน้อย

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 
บ้านดานนอก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 
บ้านมะขามน้อย

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 
บ้านหัวบอ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 
บ้านดานเหนือ

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสวางสาธารณะ 
บ้านน้อย หมูที่ 3

90,000

รวม 9,395,090 9,598,980 553,300 3,594,200 1,386,700 355,400 120,000 115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 
บ้านมะขามน้อย

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 
บ้านหัวบอ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 
บ้านดานเหนือ

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสวางสาธารณะ 
บ้านน้อย หมูที่ 3

90,000

รวม 65,000 4,395,180 30,000 29,608,850
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

เร่ือง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

........................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก สมัยประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี ๒๕๖4  เมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 และสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก มีมติให้ความเห็นชอบตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สมัยประชุม สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564 เมื่อ
วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 และนายอ าเภอด่านขุนทดได้อนุมัติข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 
๒๕๖4  นั้น 

  อาศัยอ านาจความตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ต่อไป  

  ท้ังนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   17  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

          
        

          
        (นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 


