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                 อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

            สวนที่ 1

                คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

              ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

              ของ

                  องคการบริหารสวนตําบลดานชาง



จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
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           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดานชางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดาน
ชาง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดานชาง

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,558,914.51 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,152,559.30 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,682,791.46 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 139,102.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จํานวน 69,532,886.14 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร 187,905.47 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 410,230.10 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 350,842.98 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย 0.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 322,222.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 28,768,641.03 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 39,493,044.56 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 14,595,362.64 บาท
2.3 รายจายจริง จํานวน 64,464,628.47 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 22,688,446.00 บาท
งบบุคลากร จํานวน 15,693,032.55 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 15,824,498.87 บาท

บาท
งบลงทุน จํานวน 7,029,532.00 บาท

งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,229,119.05

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

       ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 14,248,562.64 บาท
2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 14,804,900.00 บาท
2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท



รายรับจริง
ป  2563

187,905.47

410,230.10

350,842.98

322,222.00

0.00

1,271,200.55

28,768,641.03

28,768,641.03

39,493,044.56

39,493,044.56

69,532,886.14
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รวม 70,000,000.00 74,741,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,285,200.00 42,000,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

38,285,200.00 42,000,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

30,156,600.00 31,301,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 30,156,600.00 31,301,000.00

หมวดรายไดจากทุน 500.00 1,000.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,558,200.00 1,440,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 300,000.00 350,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 200,200.00 321,000.00

หมวดภาษีอากร 765,000.00 252,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 292,500.00 516,000.00

รายรับ
ประมาณการ

ป 2564
ประมาณการ

ป 2565
รายไดจัดเก็บเอง

1. รายรับ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี



รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

งบกลาง 22,688,446.00 19,814,410.00 22,178,600.00

งบบุคลากร 15,693,032.55 22,607,340.00 24,327,000.00

งบดําเนินงาน 15,824,498.87 15,236,250.00 13,524,300.00

งบลงทุน 7,029,532.00 8,354,000.00 11,073,100.00

งบเงินอุดหนุน 3,229,119.05 3,988,000.00 3,638,000.00

64,464,628.47 70,000,000.00 74,741,000.00
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รายจาย

จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

2. รายจาย
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อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 2

ขอบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,540,900

แผนงานการเกษตร 223,000

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 74,741,000

แผนงานการพาณิชย 30,000

ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 22,178,600

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 340,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 153,000

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 5,555,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 240,000

แผนงานเคหะและชุมชน 230,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 569,900

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,989,300

ดาน รวม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,690,800

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี



22,178,600

22,178,600
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                                                                      รายจายตามงานและงบรายจาย
                                                                       องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
                                                                       อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 22,178,600

    งบกลาง 22,178,600



560,000 230,000

0 0

560,000 230,000

30,000 0

0 0

30,000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

590,000 230,000
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม
งบ

งบบุคลากร 10,063,600 3,377,000 14,230,600

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 4,299,300 0 4,299,300

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,764,300 3,377,000 9,931,300

งบดําเนินงาน 3,115,000 462,000 3,607,000

    คาตอบแทน 560,000 60,000 620,000

    คาใชสอย 1,700,000 210,000 1,940,000

    คาวัสดุ 500,000 180,000 680,000

    คาสาธารณูปโภค 355,000 12,000 367,000

งบลงทุน 631,200 64,000 695,200

    คาครุภัณฑ 631,200 64,000 695,200

งบเงินอุดหนุน 158,000 0 158,000

    เงินอุดหนุน 158,000 0 158,000

รวม 13,967,800 3,903,000 18,690,800



319,900

319,900

250,000

10,000

240,000

569,900
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

รวมงบ

งบบุคลากร 319,900

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 319,900

งบดําเนินงาน 250,000

    คาตอบแทน 10,000

    คาใชสอย 240,000

รวม 569,900



1,992,000

1,992,000

3,361,300

80,000

1,091,300

2,100,000

90,000

25,000

25,000

0

3,000,000

3,000,000

8,378,300
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แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
รวมงบ

งบบุคลากร 1,580,000 3,572,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,580,000 3,572,000

งบดําเนินงาน 796,000 4,157,300

    คาตอบแทน 54,000 134,000

    คาใชสอย 340,000 1,431,300

    คาวัสดุ 390,000 2,490,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000 102,000

งบลงทุน 235,000 260,000

    คาครุภัณฑ 205,000 230,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,000,000

    เงินอุดหนุน 0 3,000,000

รวม 2,611,000 10,989,300



0 1,937,500

0 1,937,500

350,000 2,552,000

0 290,000

350,000 1,310,000

0 940,000

0 12,000

0 666,000

0 666,000

0 400,000

0 400,000

350,000 5,555,500
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แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน
งานศูนยบริการ

สาธารณสุข
รวมงบ

งบบุคลากร 1,937,500 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,937,500 0

งบดําเนินงาน 2,202,000 0

    คาตอบแทน 290,000 0

    คาใชสอย 960,000 0

    คาวัสดุ 940,000 0

    คาสาธารณูปโภค 12,000 0

งบลงทุน 666,000 0

    คาครุภัณฑ 666,000 0

งบเงินอุดหนุน 0 400,000

    เงินอุดหนุน 0 400,000

รวม 4,805,500 400,000



190,000

190,000

190,000

150,000

150,000

0

0

150,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห
รวมงบ

งบดําเนินงาน 50,000 240,000

    คาใชสอย 50,000 240,000

รวม 50,000 240,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานไฟฟาและประปา

งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

รวมงบ

งบดําเนินงาน 0 150,000

    คาใชสอย 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 80,000

    เงินอุดหนุน 80,000 80,000

รวม 80,000 230,000



340,000

340,000

340,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

รวมงบ

งบดําเนินงาน 340,000

    คาใชสอย 340,000

รวม 340,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการทองเที่ยว

รวมงบ

งบดําเนินงาน 43,000 10,000 153,000

    คาใชสอย 43,000 10,000 153,000

รวม 43,000 10,000 153,000



0

0

1,140,000

0

200,000

940,000

0

8,489,900

141,800

8,348,100

9,629,900
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสราง รวมงบ

งบบุคลากร 4,267,000 4,267,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,267,000 4,267,000

งบดําเนินงาน 682,000 1,822,000

    คาตอบแทน 230,000 230,000

    คาใชสอย 300,000 500,000

    คาวัสดุ 140,000 1,080,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000 12,000

งบลงทุน 962,000 9,451,900

    คาครุภัณฑ 962,000 1,103,800

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 8,348,100

รวม 5,911,000 15,540,900



223,000

223,000

223,000

30,000

30,000

30,000
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แผนงานการเกษตร
งาน งานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมงบ

30,000

งบดําเนินงาน 223,000

    คาใชสอย 223,000

รวม 223,000

    คาใชสอย 30,000

รวม 30,000

แผนงานการพาณิชย

งาน
งานตลาดสด รวมงบ

งบดําเนินงาน





 

 



ป 2563 ป 2564

0.00 330,000.00 -100.00 %

2,734.00 185,000.00 -100.00 %

43,861.47 100,000.00 0.00 %

141,310.00 150,000.00 1.33 %

187,905.47 765,000.00

3,715.10 5,000.00 0.00 %

238,360.00 213,000.00 17.37 %

529.00 0.00 100.00 %

910.00 1,300.00 53.85 %

0.00 0.00 100.00 %

500.00 0.00 100.00 %

400.00 2,000.00 -50.00 %

79,373.00 5,000.00 1,900.00 %

0.00 5,000.00 0.00 %

80,400.00 60,000.00 36.67 %

4,600.00 0.00 0.00 %

1,443.00 1,200.00 66.67 %

18 410,230.10 292,500.00รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 368,005.00 516,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,158.00 2,000.00

     คาปรับอื่น ๆ 0.00 5,000.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 59,580.00 82,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,000.00 1,000.00

     คาปรับการผิดสัญญา 91,287.00 100,000.00

     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 0.00 65,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 3,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,280.00 2,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 5,000.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 212,700.00 250,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 672,078.63 252,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 100,000.00

     ภาษีปาย 150,201.00 152,000.00

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 337,137.63 0.00

     ภาษีบํารุงทองท่ี 184,740.00 0.00

ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
หมวดภาษีอากร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับจริง ประมาณการ



350,842.98 300,000.00 16.67 %

350,842.98 300,000.00

1,700.00 0.00 0.00 %

0.00 200.00 400.00 %

236,000.00 100,000.00 130.00 %

7.00 0.00 0.00 %

84,515.00 100,000.00 -10.00 %

322,222.00 200,200.00

0.00 500.00 100.00 %

0.00 500.00

902,635.87 890,000.00 1.12 %

11,003,328.90 11,000,000.00 9.09 %

5,676,662.72 5,683,000.00 0.30 %

139,015.64 160,000.00 -6.25 %

10,500,356.39 11,900,000.00 0.84 %

2,033.00 16,100.00 -81.37 %

308,654.05 300,000.00 3.33 %

204,656.41 200,000.00 0.00 %

4,130.05 4,000.00 25.00 %

0.00 3,500.00 -14.29 %

27,168.00 0.00 100.00 %

19
28,768,641.03 30,156,600.00 31,301,000.00

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 3,598.70 3,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 30,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 31,139,948.31

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 212,383.29 200,000.00

     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 4,031.35 5,000.00

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 16,781.60 3,000.00

     คาภาคหลวงแร 326,947.03 310,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 161,290.77 150,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 11,999,929.60 12,000,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,843,675.51 12,000,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,682,308.56 5,700,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 889,001.90 900,000.00

     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 1,000.00

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 1,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 197,567.20 321,000.00

หมวดรายไดจากทุน

     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 96,067.20 90,000.00

     เงินท่ีมีผูอุทิศให 0.00 1,000.00

     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 101,500.00 230,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00

     ดอกเบี้ย 305,643.58 350,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 305,643.58 350,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน



39,493,044.56 38,285,200.00 9.70 %

39,493,044.56 38,285,200.00

69,532,886.14 70,000,000.00
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รวมทุกหมวด 70,193,166.32 74,741,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 37,509,923.60

37,509,923.60 42,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
42,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป



รวม
จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
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65,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณรายรับจากบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบรืหารทองถิ่นตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วา

ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

2,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 250,000 บาท

ประมาณการรายรับเทากับปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ภาษีปาย 152,000 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 516,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปที่แลว โดยคํานวณจากทะเบียนทรัพยสินและรายรับใน
ปที่ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการเงินรายได โดยดําเนินการตั้งรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเปนป
แรก 

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 252,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 74,741,000   บาท  แยกเปน

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน
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321,000 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให 1,000 บาท

คาขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง 230,000 บาท

2,000 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 350,000 บาท
ดอกเบี้ย 350,000 บาท

100,000 บาท

คาปรับอ่ืน ๆ 5,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 82,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

3,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก

คาปรับการผิดสัญญา

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด



จํานวน

รวม
จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
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150,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต 12,000,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 3,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,000,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,700,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร 31,301,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ภาษีรถยนต 900,000 บาท

90,000 บาท

หมวดรายไดจากทุน 1,000 บาท
รายไดจากทุนอ่ืน ๆ 1,000 บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน
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บาท

5,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 3,000 บาท

42,000,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 30,000

คาภาคหลวงแร 310,000 บาท

คาภาคหลวงปโตรเลียม 200,000

บาท

บาท

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการไวใกลเคียงกับยอดวงเงินรวมที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวย 
1.เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน 
2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
4.เงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
5.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ
6.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เงินอุดหนุนทั่วไป

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 42,000,000

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่แลว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑ

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
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7.เงินอุดหนุนสําหรับการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
8.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(คาหนังสือเรียน,อุปกรณการเรียo,คาเครื่องแบบนักเรียน,และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
9.เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน    
10.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(คา
จัดการการสอนรายหัว)
11.เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจชขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารยพลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี 
12.เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติยราชนารี                                                                      
13.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
  14.เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาปวยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น                         
15.เงินอุดหนุนสําหรับงานสูบน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา                                    
                



ป 2563 ป 2564

238,896.00 250,000.00 0 %

11,315.00 20,000.00 0 %

14,963,800.00 15,750,000.00 6.67 %

3,368,000.00 3,520,000.00 7.95 %

182,000.00 206,130.00 1.88 %

3,366,400.00 620,372.87 -79.98 %

0.00 0.00 100 %

250,000.00 260,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

308,035.00 634,292.00 -100 %

22,688,446.00 21,260,794.87

22,688,446.00 21,260,794.87

22,688,446.00 21,260,794.87

22,688,446.00 21,260,794.87
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รวมงบกลาง 18,813,019.40 22,178,600

รวมแผนงานงบกลาง 18,813,019.40 22,178,600

รวมงบกลาง 18,813,019.40 22,178,600

รวมงบกลาง 18,813,019.40 22,178,600

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 0.00 320,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 297,109.40 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 0.00 654,380

รายจายตามขอผูกพัน 250,000.00 0

เงินสํารองจาย 521,449.00 124,220

รายจายตามขอผูกพัน

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,244,800.00 3,800,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 170,500.00 210,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,614.00 20,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,071,600.00 16,800,000

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 247,947.00 250,000

งบกลาง
งบกลาง

ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2565
แผนงานงบกลาง

                   รายจายจริง ประมาณการ

                                                                                  รายงานประมาณการรายจาย
                                                                                  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565
                                                                                 องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
                                                                                 อําเภอดานชาง    จังหวัดสุพรรณบุรี



514,080.00 514,080.00 0 %

42,120.00 42,120.00 0.19 %

42,120.00 42,200.00 0 %

86,400.00 86,400.00 0 %

3,441,600.00 3,040,630.00 18.87 %

4,126,320.00 3,725,430.00

2,733,793.00 3,018,854.00 19.25 %

18,385.00 21,000.00 -52.38 %

213,500.00 270,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

1,444,080.00 1,644,960.00 -7.82 %

109,180.00 108,000.00 9.26 %

4,518,938.00 5,062,814.00

8,645,258.00 8,788,244.00
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รวมงบบุคลากร 8,021,800.00 10,063,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 124,060.00 118,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,809,080.00 5,764,300

คาจางลูกจางประจํา 0.00 250,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,234,200.00 1,516,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 10,000

เงินประจําตําแหนง 210,000.00 270,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,240,820.00 3,600,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,528,000.00 3,614,400

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 4,212,720.00 4,299,300

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,200

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

86,400.00 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 514,080.00 514,100

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 42,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป



144,600.00 435,000.00 14.94 %

24,360.00 50,000.00 -40 %

0.00 0.00 100 %

218,260.00 535,000.00

166,580.00 200,000.00 -50 %

22,490.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

159,638.00 182,463.00 -72.6 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

57,420.00 0.00 0 %
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25,000.00 0.00 0 %

โครงการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประจําปงบประมาณ 
2563

0.00 0

โครงการจัดวางแนวทุนเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0.00 0

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 50,000

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอุดุลยเดช สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชชินีนาถ และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

4,200.00 30,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 294,902.00 50,000

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามท่ี 0.00 500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-คาใชจายในการจัดทําโครงการประชาคมตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 23,940.00 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 111,642.00 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 49,075.00 30,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0.00 30,000

รวมคาตอบแทน 188,090.00 560,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,540.00 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 138,200.00 500,000

งบดําเนินงาน



0.00 0.00 0 %

120,990.00 123,000.00 -100 %

331,062.00 295,432.00 62.47 %

0.00 0.00 0 %

0.00 252,750.00 18.69 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

194,279.72 100,000.00 0 %

1,077,459.72 1,183,645.00

143,284.50 140,000.00 -64.29 %

19,328.00 10,000.00 100 %

59,702.00 50,000.00 -40 %

14,960.00 20,000.00 -50 %
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106,691.10 120,000.00 -33.33 %วัสดุยานพาหนะและขนสง 105,120.00 80,000

วัสดุงานบานงานครัว 49,015.00 30,000

วัสดุกอสราง 14,992.00 10,000

วัสดุสํานักงาน 134,103.00 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 14,955.00 20,000

รวมคาใชสอย 1,048,157.07 1,700,000

คาวัสดุ

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง และประชาชน

16,854.00 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 79,879.07 100,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง

0.00 300,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลดาน
ชาง

0.00 30,000

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรูสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางและพนักงานจาง

0.00 480,000

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรูสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่นๆ ผูนําทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
และพนักงานจาง

462,828.00 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 4,837.00 0

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0



507,843.80 350,000.00 -42.86 %

8,025.00 10,000.00 0 %

3,800.00 10,000.00 0 %

89,100.00 0.00 100 %

98,294.00 85,699.00 -41.66 %

115,802.00 7,300.00 173.97 %

1,166,830.40 802,999.00

282,169.61 300,000.00 -33.33 %

41,805.29 45,000.00 0 %

38,973.60 50,000.00 -40 %

70,842.10 130,000.00 -46.15 %

0.00 0.00 100 %

433,790.60 525,000.00

2,896,340.72 3,046,644.00

37,800.00 0.00 0 %

0.00 11,000.00 -100 %
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0.00 0.00 100 %

เคร่ืองดูดฝุน ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 46,100

ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้สํานักงาน จํานวน 9 ตัว เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 2 ตัว 0.00 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 421,909.24 355,000

รวมงบดําเนินงาน 2,594,793.71 3,115,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 69,698.00 70,000

คาเชาพื้นท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของ 0.00 10,000

คาบริการโทรศัพท 40,820.36 45,000

คาบริการไปรษณีย 28,024.00 30,000

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 283,366.88 200,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 14,406.40 20,000

รวมคาวัสดุ 936,637.40 500,000

วัสดุเคร่ืองแตงกาย 0.00 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 97,790.00 50,000

วัสดุการเกษตร 83,720.00 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 422,536.00 200,000



0.00 47,000.00 -100 %

0.00 25,000.00 -100 %

13,600.00 0.00 0 %

0.00 22,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 2,500.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

26,300.00 0.00 0 %

0.00 5,200.00 -100 %

0.00 6,000.00 -100 %

4,500.00 0.00 0 %

62,700.00 0.00 0 %

27,000.00 0.00 0 %

0.00 25,000.00 -100 %

0.00 4,800.00 -100 %
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ปมน้ําอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร 80 วัตต จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 0.00 0

ครุภัณฑการเกษตร

รายการคาโตะเอนกประสงคจํานวน 20 ตัว ขนาดกวาง 60 ยาว 120 สูง 75
 ซม.

0.00 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับ2 ขาง มีคอกลอ  จํานวน 1 คัน 0.00 0

รายการคาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)  ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 0

ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จํานวน 1 ใบ 0.00 0

ประตูกระจกอลูมิเนียม ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร จํานวน 1 บาน 0.00 0

โตะเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 
ซม.

0.00 0

โตะเอนกประสงคจํานวน ขนาดกวาง 60 ยาว 180 สูง 75 ซม. จํานวน 10 
ตัว โตะเขามุม ขนาดกวาง 60 สูง 75 ซม. จํานวน 4 ตัว

0.00 0

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู 0.00 23,600

โตะคอมพิวเตอร ขนาดความกวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร ความยาวไม
นอยกวา 1 เมตร และความสูงไมนอยกวา 60 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว

0.00 0

ตูใสแฟมเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 4 ตู 0.00 0

ตูเหล็ก แบบ  2 บาน  จํานวน 4 ตู 0.00 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0

ตูใสแฟมเอกสารกระจกบานเลื่อน  จํานวน    5  ตู 0.00 0



86,000.00 0.00 0 %

15,000.00 0.00 0 %

0.00 100,000.00 -100 %

0.00 20,600.00 -100 %

0.00 36,000.00 -100 %

0.00 50,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

51,162.00 0.00 0 %

6,000.00 0.00 0 %
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยโซยนต มีกําลังเคร่ืองยนตไมเกินหนึ่งแรงมา โดยมีแผนบังคับโซไมเกิน
สิบสองนิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 0

เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 9,500

ผามานพรอมติดตั้ง 0.00 0

ปายบอกทางเขา องคการบริหารสวนตําบลดานชาง 0.00 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

โทรทัศน แอล อีด(ีLED TV) แบบ SMART TV ขนาด 50 นิ้ว  จํานวน 1 
เคร่ือง

0.00 0

โทรทัศน แอล อีด(ีLED TV) แบบ SMART TV ขนาด 65 นิ้ว  จํานวน 1 
เคร่ือง

0.00 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ซุมเฉลิมพระเกียรติแบบไฟเบอรกลาส ครบชุด พรอมติดตั้ง ขนาดกวาง 3 
เมตร สูง5.20 เมตร จํานวน 1 ซุม

0.00 0

เคร่ืองขยายเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด รายละเอียด 1)ลําโพงติดผนัง 
JBL 6.5 ติดผนัง 2 ทาง ฟูลเรน 600W   จํานวน 2 คู  2)Power Mixer 
YAMAHA  170W x2 ท่ี 8 Ohw 250W x2 ท่ี 4 Ohmมีชองเสียบไมค 4 
ชอง ,ชองอินพุท st 3ชอง จํานวน 1 ตัว  3)ไมคสาย NPE , Shure จํานวน 2
 ตัว  4) ไมคลอย 2 ชุด จําวน 4 ตัว  5)สายลําโพน,หัวสายเขาเคร่ืองสาย 
RCA  จํานวน 2 มวน 6)  ขาไมค,หัวจับไมค  จํานวน 6 อัน  7)แล็คเก็บ 
Power Mix ไมคลอย จํานวน 1รายการ  8)คาติดตั้ง เดินระบบ จํานวน 1 
รายการ

0.00 0

ตูลําโพงอเนกประสงคพรอมแอปแบบลอลาก 0.00 0



60,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

22,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 30,000.00 -100 %

0.00 27,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

30,000.00 0.00 0 %

442,062.00 432,100.00

50,000.00 0.00 0 %

0.00 33,605.00 -100 %

50,000.00 33,605.00

492,062.00 465,705.00
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เงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน 38,900.00 631,200

งบเงินอุดหนุน

โครงการกั้นหองอาคารศูนยการเรียนรูและการทองเท่ียวเชิงระบบนิเวศน 0.00 0

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0.00 0

โครงการกั้นหองอาคารศูนยการเรียนรูและการทองเท่ียวเชิงระบบนิเวศน 0.00 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 7,500.00 0

รวมคาครุภัณฑ 38,900.00 631,200

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart card Reader)จํานวน 2 เคร่ือง 1,400.00 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง

30,000.00 0

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 27,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One ส าหรับงานประมวลผล 0.00 23,000

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 22,000

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบท่ี 2 ราคา 20,000 บาท  จํานวน 24 เคร่ือง 0.00 480,000

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0

คอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 2 เคร่ือง 0.00 0



0.00 0.00 100 %

0.00 60,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

24,000.00 0.00 0 %

0.00 28,000.00 -100 %

50,000.00 0.00 0 %

0.00 50,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

20,000.00 20,000.00 -100 %

94,000.00 158,000.00

94,000.00 158,000.00
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12,127,660.72 12,458,593.00

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00 158,000

รวมงานบริหารท่ัวไป 10,755,493.71 13,967,800

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

20,000.00 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000.00 158,000

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําป 2564

0.00 0

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําป 2565

0.00 50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

0.00 0

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 0.00 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

0.00 28,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

0.00 0

โครงการจัดงานประจําป" เทศกาล กินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อําเภอ
ดานชาง"

60,000.00 60,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

20,000.00 0

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

0.00 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

277,920.00 319,140.00 539.22 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

194,220.00 214,560.00 11.86 %

600,120.00 677,000.00 42.69 %

24,000.00 34,000.00 35.29 %
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1,096,260.00 1,244,700.00

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 46,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,051,620.00 3,377,000

คาจางลูกจางประจํา 183,480.00 240,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 581,760.00 966,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 43,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 42,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 262,380.00 2,040,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวมงบดําเนินงาน 0.00 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 590,000

-คาใชจายสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนการจัดประชุมประชาคม
เพื่อจัดทําแผนฯ

0.00 30,000

รวมคาใชสอย 0.00 30,000

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

รวมงบบุคลากร 0.00 560,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 200,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 560,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 360,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร



1,096,260.00 1,244,700.00

41,700.00 150,000.00 -66.67 %

0.00 0.00 100 %

43,300.00 160,000.00

58,140.00 270,000.00 -62.96 %

45,220.00 70,000.00 -57.14 %

0.00 0.00 100 %

0.00 100,000.00 -100 %

26,126.50 50,000.00 0 %

129,486.50 490,000.00

99,158.00 100,000.00 -50 %

14,400.00 30,000.00 0 %

53,637.00 80,000.00 -37.5 %

127,918.00 200,000.00 -75 %

295,113.00 410,000.00
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11,581.23 12,000.00 0 %

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 11,191.30 12,000

วัสดุคอมพิวเตอร 169,880.00 50,000

รวมคาวัสดุ 353,366.90 180,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 73,487.00 50,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 109,999.90 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,013.27 50,000

รวมคาใชสอย 164,869.27 210,000

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางตาม 
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562

0.00 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 87,156.00 30,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 56,700.00 100,000

รวมคาตอบแทน 51,000.00 60,000

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0.00 10,000

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 50,200.00 50,000

รวมงบบุคลากร 1,051,620.00 3,377,000

งบดําเนินงาน



11,581.23 12,000.00

479,480.73 1,072,000.00

0.00 22,400.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

11,700.00 16,500.00 -100 %

0.00 8,000.00 -100 %

0.00 4,500.00 -100 %

0.00 44,800.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 30,000.00 -100 %
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0.00 0.00 100 %

     
กวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เคร่ือง 
       

0.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* 0.00 30,000

คาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา  ขนาด  800 va จํานวน  1  เคร่ือง 2,500.00 0

คาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800va จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 2,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 
หนา/นาที)

0.00 15,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต   จํานวน  1  คัน 0.00 0

โตะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร   จํานวน  2 ชุด      0.00 0

โตะสําหรับผูบริหารทองถิ่น, สมาชิกสภา อบต., พนักงานสวนตําบล, 
ลูกจางประจํา, พนักงานจางและประชาชนผูมาติดตอราชการ จํานวน 1 ตัว

0.00 0

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอง  จํานวน  1  ตู 6,200.00 0

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู 0.00 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด จํานวน 3 ตู 0.00 16,500

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด จํานวน 3 ตู 15,300.00 0

ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้ทํางาน   จํานวน   7     ตัว    0.00 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 11,191.30 12,000

รวมงบดําเนินงาน 580,427.47 462,000



27,000.00 0.00 0 %

0.00 2,500.00 -100 %

5,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

43,700.00 128,700.00

43,700.00 128,700.00

1,619,440.73 2,445,400.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

13,747,101.45 14,903,993.00
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0.00 0.00 100 %เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 297,900

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 230,000

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,442,941.18 18,690,800

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 230,000

รวมงบบุคลากร 0.00 230,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 230,000

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 55,400.00 64,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,687,447.47 3,903,000

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart card Reader)จํานวน 2 เคร่ือง 1,400.00 0

รวมคาครุภัณฑ 55,400.00 64,000

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 va จํานวน 2 เคร่ือง 0.00 0

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (แบบท่ี 2)
จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 เคร่ือง

30,000.00 0

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 va  จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
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0.00 0.00รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 569,900

รวมงบดําเนินงาน 0.00 250,000

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 569,900

โครงการอบรมใหความรูการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชนใน
เขต อบต.ดานชาง

0.00 20,000

รวมคาใชสอย 0.00 240,000

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

0.00 100,000

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 0.00 30,000

โครงการจัดฝกอบรมเจาหนาท่ี/อาสาสมัครปองกันไฟปา (หลักสูตรการ
ปองกันไฟปา)

0.00 40,000

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 0.00 50,000

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0.00 10,000

รวมคาตอบแทน 0.00 10,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 319,900

รวมงบบุคลากร 0.00 319,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0.00 22,000



359,400.00 394,240.00 176.48 %

42,000.00 42,000.00 0 %

420,360.00 413,640.00 2.5 %

26,000.00 24,000.00 0 %

847,760.00 873,880.00

847,760.00 873,880.00

33,900.00 150,000.00 -66.67 %

0.00 4,000.00 0 %

33,900.00 154,000.00

732,892.00 939,700.00 -78.72 %

106,000.00 79,000.00 -36.71 %

0.00 0.00 100 %

171,350.00 40,000.00 0 %

1,010,242.00 1,058,700.00

40
คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 40,000

รวมคาใชสอย 462,304.00 340,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 143,264.00 50,000

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 50,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 319,040.00 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 4,000

รวมคาตอบแทน 18,500.00 54,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 18,500.00 50,000

รวมงบบุคลากร 779,040.00 1,580,000

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 24,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 779,040.00 1,580,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 373,500.00 424,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 339,540.00 1,090,000

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา



55,598.00 60,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

50,000.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

16,994.00 20,000.00 0 %

0.00 15,000.00 0 %

2,160.00 5,000.00 0 %

198,400.00 250,000.00 -40 %

0.00 0.00 100 %

323,152.00 350,000.00

10,259.16 12,000.00 0 %

10,259.16 12,000.00

1,377,553.16 1,574,700.00

0.00 12,700.00 -100 %

0.00 95,765.00 -100 %

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %
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0.00 19,500.00 -100 %เคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3 คร่ือง 0.00 0

พัดลมติดผนังพรอมติดตั้ง จํานวน 10 ตัว 50,000.00 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูใสแฟมเอกสารกระจกบานเลื่อน  จํานวน     2   ตู                 0.00 0

ตูใสแฟมเอกสารกระจกบานเลื่อน  จํานวน  ๒ ตู 0.00 10,000

คาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว โตะ 0.00 0

เคร่ืองฟอกอากาศแบบตั้งโตะ Bios Life Air เคร่ืองฟอกอากาศเกรดทาง
การแพทย ไสกรอง 3 M Filtrete จํานวน 5 เคร่ือง

0.00 0

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 709,298.79 796,000

งบลงทุน

คาบริการโทรศัพท 11,564.79 12,000

รวมคาสาธารณูปโภค 11,564.79 12,000

รวมคาวัสดุ 216,930.00 390,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร 98,586.00 150,000

วัสดุอื่น 0.00 10,000

วัสดุการเกษตร 0.00 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 5,000

วัสดุกอสราง 0.00 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,854.00 20,000

วัสดุไฟฟา และวิทยุ 0.00 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 49,636.00 50,000

วัสดุสํานักงาน 53,854.00 60,000



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 340,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 477,965.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 30,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
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0.00 30,000.00รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 335,400.00 30,000

คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

โครงการกั้นหองเพื่อแบงพื้นท่ี ท่ีอานหนังสือทองถิ่นรักการอานใหเปน
สัดสวน   ประจําหมูบาน/ตําบลของ อบต.ดานชาง (ตามโครงการท่ีอาน
หนังสือทองถิ่นรักการอาน)

0.00 30,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
เปาะ หมูท่ี 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

185,800.00 0

โครงการกั้นหองเพื่อแบงพื้นท่ี ท่ีอานหนังสือทองถิ่นรักการอานใหเปนสัดสวน 0.00 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ หมูท่ี 2 149,600.00 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 2,200.00 0

รวมคาครุภัณฑ 53,600.00 205,000

เคร่ืองเลนเด็ก จํานวน 17 รายการ 0.00 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart card Reader)จํานวน 2 เคร่ือง 1,400.00 0

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ va  จํานวน  ๖  เคร่ือง 0.00 15,000

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพ
ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว  จํานวน   ๖  เคร่ือง

0.00 180,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส



0.00 507,965.00

2,225,313.16 2,956,545.00

800,880.00 860,040.00 28.13 %

42,000.00 42,000.00 0 %

611,280.00 641,480.00 19.1 %

60,000.00 84,000.00 0 %

1,514,160.00 1,627,520.00

1,514,160.00 1,627,520.00

0.00 150,000.00 -66.67 %

0.00 0.00 100 %

13,800.00 180,000.00

0.00 4,235.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
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0.00 0.00 100 %
- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานพุน้ํารอน  หมูท่ี ๔

0.00 45,200

- โครงการปลอดภัยไวกอน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ) 0.00 0

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 บานชลประทานเทพนิมิต หมูท่ี ๑๑

0.00 28,300

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0.00 30,000

รวมคาตอบแทน 14,800.00 80,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0.00 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,372,914.00 1,992,000

รวมงบบุคลากร 1,372,914.00 1,992,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 517,770.00 764,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 55,644.00 84,000

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 757,500.00 1,102,000

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 42,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,877,338.79 2,611,000

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมงบลงทุน 389,000.00 235,000



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

419,900.00 540,000.00 -100 %

190,400.00 185,300.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
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3,390.00 28,250.00 -100 %

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
   โรงเรียนวัดดอนประดู หมูท่ี ๑๘

0.00 22,600

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ชลประทานเทพนิมิต หมูท่ี 11

0.00 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง

0.00 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียน การ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

173,400.00 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

513,920.00 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง

0.00 600,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 80,230.00 220,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

0.00 80,000

โครงการแปรงฟนตอนเชาฟนสวยสดใส(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทาน
เทพนิมิตรจํานวน

0.00 10,000

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน) 0.00 10,000

โครงการปลอดภัยไวกอน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ) 0.00 10,000

โครงการปลอดภัยไวกอน(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน) 0.00 10,000

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองเปาะ หมูท่ี ๒

0.00 22,600



12,430.00 22,600.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

23,730.00 45,200.00 -100 %

0.00 22,600.00 -100 %

2,260.00 22,600.00 -100 %

6,780.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

658,890.00 870,785.00

0.00 0.00 100 %

1,222,184.26 1,600,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

1,222,184.26 1,600,000.00

37,068.66 50,000.00 -20 %

4,035.00 5,000.00 100 %

37,878.00 40,000.00 0 %

78,981.66 95,000.00

1,973,855.92 2,745,785.00

45

รวมงบดําเนินงาน 2,096,982.75 3,361,300

งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 39,119.54 40,000

รวมคาสาธารณูปโภค 80,228.67 90,000

คาไฟฟา 38,599.13 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,510.00 10,000

รวมคาวัสดุ 1,234,404.08 2,100,000

คาสาธารณูปโภค

คาอาหารเสริม (นม) 1,234,404.08 0

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 50,000

คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว 0.00 2,050,000

โครงการหนูนอยวัยใสหางไกลยาเสพติด(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทาน
เทพนิมิต

0.00 10,000

รวมคาใชสอย 767,550.00 1,091,300

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดดอนประดู หมูท่ี 18

0.00 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดหนองเปาะ หมูท่ี 2

0.00 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
พุน้ํารอน หมูท่ี 4

0.00 0
 

หนองเปาะ หมูท่ี 2 0.00 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปรักประดู หมูท่ี 9

0.00 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปรักประดู หมูท่ี ๙

0.00 22,600



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 25,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 25,000.00

0.00 25,000.00

2,838,820.00 2,860,000.00 4.9 %

2,838,820.00 2,860,000.00

2,838,820.00 2,860,000.00

6,326,835.92 7,258,305.00

8,552,149.08 10,214,850.00

46
951,780.00 817,000.00 46.88 %เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 725,843.60 1,200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,893,896.75 8,378,300

รวมแผนงานการศึกษา 8,771,235.54 10,989,300

รวมเงินอุดหนุน 3,198,000.00 3,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,198,000.00 3,000,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,198,000.00 3,000,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 226,000.00 25,000

รวมงบลงทุน 226,000.00 25,000

เคร่ืองปร้ินเตอร จํานวน 5 เคร่ือง 50,000.00 0

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 1 เคร่ือง 22,000.00 0

ตูเก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน จํานวน   ๕   ตู 0.00 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อโตะรับประทานอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน ๑๐ ชุด 30,000.00 0

จัดซื้อแผนยางกันกระแทรก     99,000.00 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน จํานวน   ๕   ตู 0.00 25,000

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน จํานวน ๕ ตู 25,000.00 0

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน



0.00 10,000.00 115 %

42,000.00 42,000.00 0 %

492,116.19 592,680.00 3.6 %

39,298.36 63,000.00 -4.76 %

1,525,194.55 1,524,680.00

1,525,194.55 1,524,680.00

69,100.00 175,000.00 -42.86 %

0.00 0.00 100 %

157,920.00 160,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

800.00 20,000.00 -100 %

227,820.00 355,000.00

1,130,228.00 900,000.00 -11.11 %

0.00 0.00 100 %

0.00 50,000.00 -20 %
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800.00 0.00 0 %

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ เชน คาเบี้ยเลี้ยง,คาเชาท่ีพัก
,คาพาหนะและคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนา  ของผูมีสิทธ์ิในการเบิกจาย และท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ

52,972.00 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 0.00 40,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 927,666.00 700,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 10,000

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือบุตร 0.00 0

รวมคาตอบแทน 165,480.00 290,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0.00 20,000

คาเบี้ยประชุม 0.00 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 146,580.00 160,000

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 9,300.00 100,000

รวมงบบุคลากร 1,296,361.60 1,937,500

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 46,288.00 60,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,296,361.60 1,937,500

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 482,230.00 614,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 21,500



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

38,165.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0 0 0 100 % 100,000

86,797.00 150,000.00 -100 %

30,450.00 0.00 0 %

86,350.00 100,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 50,000.00 -100 %

58,500.29 100,000.00 0 %

1,431,290.29 1,350,000.00

48,100.00 50,000.00 20 %

9,600.00 10,000.00 0 %

646,590.00 320,000.00 -6.25 %

0.00 0.00 100 %

47,600.00 50,000.00 100 %

281,033.70 270,000.00 -44.44 %
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110,358.00 690,000.00 -78.26 %

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 283,622.00 150,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 150,000

วัสดุกอสราง 0.00 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,400.00 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 97,500.00 300,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 49,309.00 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 69,434.93 100,000

รวมคาใชสอย 1,513,102.93 960,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี      

89,700.00 0

-โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.)     0.00 0

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 62,850.00 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศา
สตรจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0.00 0

โครงการผูกอการดี ปองกันการจมน้ํา (ตะโกน โยน ย่ืน) 117,930.00 0

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไขซิกาอยางย่ังยืน 142,550.00 0

โครงการชวยเหลือตามอํานาจหนาทีขององคการปกครองสวนทองถิน พ.ศ.
2560

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นท่ี สีเขียว 50,000.00 0

โครงการปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม 0.00 0

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 10,000



4,950.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

20,800.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

49,650.00 70,000.00 14.29 %

1,218,681.70 1,460,000.00

8,975.16 12,000.00 0 %

8,975.16 12,000.00

2,886,767.15 3,177,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 148,500.00 -100 %

0.00 148,500.00 -100 %

0.00 148,500.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
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0.00 148,500.00 -100 %

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี 20 บานโปงขอยสมอทอง จํานวน 1 ชุด 0.00 150,000

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี 6 บานหนองผือ 0.00 0

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี 18 บานใหมหนองมะสังข 0.00 0

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี 2 บานหนองเปาะ 0.00 0

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี  3 บานทุงนาตาปน จํานวน 1 ชุด 0.00 150,000

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี 11 บานชลประทานเทพนิมิตร 0.00 0

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี   10 บานดงปอ จํานวน 1 ชุด 0.00 150,000

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี  21  บานหวยถ้ํา จํานวน 1 ชุด 0.00 150,000

ซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน  (มีระบบฟอก
อากาศ) 24,000 BTU   จํานวน 1 เคร่ือง

32,000.00 0

ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 หลัง 15,600.00 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 10,052.37 12,000

รวมงบดําเนินงาน 2,190,354.30 2,202,000

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 10,052.37 12,000

วัสดุคอมพิวเตอร 57,888.00 80,000

รวมคาวัสดุ 501,719.00 940,000

วัสดุเคร่ืองแตงกาย 0.00 30,000

วัสดุกีฬา 0.00 20,000

วัสดุการเกษตร 0.00 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 10,000



0.00 22,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

10,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

10,000.00 626,000.00

10,000.00 626,000.00

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %
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0.00 20,000.00 -100 %

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 13 บานโปงคาง 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 14 บานเขาชองคับ 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 11 บานชลประทานเทพนิมิต 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 12 บานหนองอีนาค 0.00 0

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 10 บานดงปอ 0.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมคาครุภัณฑ 382,661.50 666,000

รวมงบลงทุน 382,661.50 666,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 293,661.50 0

จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เคร่ือง 10,000.00 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart card Reader)จํานวน 2 เคร่ือง 1,400.00 0

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เคร่ือง 0.00 5,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 1 เคร่ือง 30,000.00 0

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หนา/
นาที) จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 15,000

เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 0.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One ส าหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง 0.00 46,000

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0



0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 400,000.00

0.00 400,000.00

4,421,961.70 5,727,680.00

0.00 0.00 100 %
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0.00 0.00 100 %

โครงการปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 0.00 100,000

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไขซิกาอยางย่ังยืน 0.00 150,000

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,869,377.40 4,805,500

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 9 ปรักประดู 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 7 บานโปงคอม 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 8 วังน้ําเขียว 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 5 ดอนประดู 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 6 บานหนองผือ 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 3 บานทุงนาตาปน 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 4 บานพุน้ํารอน 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 20 บานโปงขอยสมอทอง 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 21 บานหวยถ้ํา 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 19 บานทรัพยศิลา 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 2 บานหนองเปาะ 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 17 บานทุงดินดํา 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 18 บานใหมหนองมะสังข 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 15 บานหินลาด 0.00 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 16 บานหนองแก 0.00 0



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
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0.00 0.00 100 %โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 21 บานหวยถ้ํา 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 2 บานหนองเปาะ 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 20 บานโปงขอยสมอทอง 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 18 บานใหมหนองมะสังข 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 19 บานทรัพยศิลา 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 16 บานหนองแก 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 17 บานทุงดินดํา 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 14 บานเขาชองคับ 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 15บานหินลาด 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 12 บานหนองอีนาค 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 13 บานโปงคาง 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 10 บานดงปอ 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 11 บานชลประทานเทพนิมิตร 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี  4 บานพุน้ํารอน 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี  7 บานโปงคอม 0.00 20,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

งานศูนยบริการสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 350,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 350,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา'ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง'สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี'กรมพระศรี

0.00 100,000

รวมคาใชสอย 0.00 350,000



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4,421,961.70 5,727,680.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 250,000.00 -100 %
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110,989.00 0.00 0 %

โครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 0.00 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีฯ 0.00 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย      0.00 100,000

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 0.00 50,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวมคาใชสอย 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 50,000

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข 0.00 400,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,869,377.40 5,555,500

รวมเงินอุดหนุน 0.00 400,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 400,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 8 บานวังน้ําเขียว 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 9 บานปรักประดู 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 5 บานดอนประดู 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 6 บานหนองผือ 0.00 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 3 บานทุงนาตาปน 0.00 20,000



48,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

158,989.00 250,000.00

158,989.00 250,000.00

158,989.00 250,000.00

158,989.00 250,000.00

441,900.00 743,340.00 -100 %

1,561,605.00 1,869,960.00 -100 %

60,895.00 75,420.00 -100 %

2,064,400.00 2,688,720.00

2,064,400.00 2,688,720.00

234,300.00 400,000.00 -100 %

7,200.00 10,000.00 -100 %

241,500.00 410,000.00
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รวมคาตอบแทน 99,700.00 0

คาใชสอย

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 99,700.00 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,862,871.55 0

รวมงบบุคลากร 1,862,871.55 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,510,440.00 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 70,120.00 0

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 282,311.55 0

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0.00 240,000

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 190,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0.00 190,000

โครงการอบรมใหความรูผูสูงอายุและผูพิการ 0.00 30,000

รวมคาใชสอย 0.00 190,000

โครงการรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา  และการใหความ
ชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

0.00 0

โครงการรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความ
ชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

0.00 60,000



329,700.00 620,000.00 -100 %

0.00 30,000.00 -100 %

49,290.00 1,584,301.00 -100 %

378,990.00 2,234,301.00

61,517.50 30,000.00 -100 %

489,430.00 500,000.00 -100 %

4,276,154.25 3,630,000.00 -100 %

89,268.70 150,000.00 -100 %

446,545.30 522,500.00 -100 %

0.00 10,000.00 -100 %

28,786.00 40,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

5,391,701.75 4,882,500.00

11,695.44 12,000.00 -100 %

11,695.44 12,000.00

6,023,887.19 7,538,801.00

0.00 22,400.00 -100 %
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0.00 16,500.00 -100 %ตูเหล็ก  แบบ 2 บาน  จํานวน  3  ตู 0.00 0

ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้ทํางาน     จํานวน  7  ตัว 0.00 0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 10,908.37 0

รวมงบดําเนินงาน 4,307,902.57 0

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 10,908.37 0

วัสดุอื่น 4,012.50 0

รวมคาวัสดุ 4,089,554.20 0

วัสดุการเกษตร 0.00 0

วัสดุคอมพิวเตอร 48,050.00 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 158,715.70 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 409,713.00 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 316,455.00 0

วัสดุกอสราง 3,102,721.00 0

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 49,887.00 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,800.00 0

รวมคาใชสอย 107,740.00 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 15,840.00 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 63,100.00 0



0.00 15,000.00 -100 %

0.00 12,000.00 -100 %

48,100.00 0.00 0 %

0.00 21,000.00 -100 %

0.00 19,500.00 -100 %

0.00 12,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 90,000.00 -100 %

0.00 15,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

29,270.00 0.00 0 %

77,370.00 223,400.00
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คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 104,715.00 0

รวมคาครุภัณฑ 126,415.00 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค(Smart card Reader)จํานวน 1 เคร่ือง 700.00 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

     
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  3 เคร่ือง 0.00 0

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA                   จํานวน   6   เคร่ือง 0.00 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง 21,000.00 0

ครุภัณฑสํารวจ
ลอวัดระยะทาง           จํานวน    1     อัน 0.00 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว
เคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3 เคร่ือง 0.00 0

ครุภัณฑกอสราง
เคร่ืองตบดิน 0.00 0

โตะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร   จํานวน  3  ชุด 0.00 0

รายการคาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)  ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 0

โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต ขนาดยาวไมนอยกวา 150 เซนติเมตร ขนาดกวางไม
นอยกวา 75 เซนติเมตร ขนาดสูงไมนอยกวา 75 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว

0.00 0



0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
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0.00 0.00 0 %

13.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานนางวาสนา  อินสวาง ถึง
นางหวัน โพธ์ิระหาร หมูท่ี 13 บานโปงคาง ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 126
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 378 ตร.ม. ลงไหลทางหินคลุก

231,000.00 0

11.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิม ถึง ไรนายสมศักดิ์
หอมสุวรรณ หมูท่ี 12 บานหนองอีนาค ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 600 ตร.ม. ลงไหลทางหินคลุก

361,000.00 0

12.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเดิม ถึง บานนางสาว  
ประทวน ธัญเจริญ หมูท่ี 13 บานโปงคาง ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 125 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 375 ตร.ม. ลงไหลทางหินคลุก

230,000.00 0

1.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  โดยวิธี   Pavement
  in - Place  Recycting สายบานหนองเปาะ ถึง โรงเรียนบานหนองเปาะ 
 ตอนท่ี 1  หมูท่ี 2 บานหนองเปาะ   ขนาดกวาง 5 เมตรยาว 158 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 790 ตร.ม.

470,500.00 0

10.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายบุญชู  แสงสิง 
ถึงบานนายธนสาร เรืองเดช  หมูท่ี 11 บานชลประทานเทพนิมิต  ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 570
 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นท่ี

327,500.00 0



0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
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0.00 0.00 0 %

2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แยกถนนลาดยาง  ถึงบานนาย
ประเทือง มะกรูดอิน หมูท่ี 3 บานทุงนาตาปน  ขนาดกวาง  4  เมตรยาว 
190  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 760 ตร.ม.ลงไหลทาง
หินคลุก

415,000.00 0

17.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบานนายสมหมาย 
ทองมาเอง ถึง ไรนางสมพิศ  หมูท่ี 17 บานทุงดินดํา ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 750 ตร.ม.   
ลงไหลทางหินคลุก

413,900.00 0

18.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แยกถนนลาดยาง ถึง บาน
นายเรือ ไพเราะดี  หมูท่ี 18 บานใหมหนองมะสังข ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
 190 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 760 ตร.ม.ลงไหลทาง
หินคลุก

410,200.00 0

15.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แยกถนนลาดยาง ถึง ไรนาย 
 ขวัญชัย หมูท่ี 15 บานหินลาด  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 760 ตร.ม. ลงไหลทางหินคลุก

423,100.00 0

16.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณรานคานายสุนทร ถึง 
นางสังเวียน  กุดดาวงษ  หมูท่ี 16 บานหนองแก ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว  
190 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 570 ตร.ม. ลงไหลทาง
หินคลุก

319,700.00 0

14.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายขางลานมัน ถึง ถนน  
คอนกรีตเดิม หมูท่ี 14 บานเขาชองคับ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 200 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 600 ตร.ม. ลงไหลทางหินคลุก

330,000.00 0



0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 75,000.00 -100 %
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0.00 372,000.00 -100 %

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบาน นางเบียน นรสิง ถึง 
บานนางยุพา หมั่นมา หมูท่ี 11บานชลประทานเทพนิมิต

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนายธงชัย สีน้ําเงิน ถึง
 บานนางระเบียบ สอนเถื่อน หมูท่ี 3 บานทุงนาตาปน

0.00 0

5.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตอจากถนนคอนกรีตเดิม  ถึง
ถนนสาย 3350 หมูท่ี 5 บานดอนประดู ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 141 เมตร
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 564 ตร.ม. ลงไหลทางหินคลุก

254,352.00 0

9.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานชลประทานเทพนิมิต 
ถึง ถนนลาดยาง  หมูท่ี 11 บานชลประทานเทพนิมิต  ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 162 ตร.ม. ลงไหล
ทางหินคลุก

87,900.00 0

3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณสายทาปลา บริเวณ
บานนางสีดา หมูท่ี 3 บานทุงนาตาปน  ขนาดกวาง  3  เมตรยาว 250  เมตร
 หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 750 ตร.ม.ลงไหลทางหินคลุก

428,300.00 0

4.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตอจากเดิม ถึง นายมหา กาฬ
ภักดี หมูท่ี 4 บานพุน้ํารอน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตรหนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 480 ตร.ม. ลงไหลทางหินคลุก

265,000.00 0

20.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตอจากถนนลาดยาง ถึงไร
นายแดง  หมูท่ี 21 บานหวยถ้ํา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  192 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 768 ตร.ม. ลงไหลทางหินคลุก

474,000.00 0



0.00 198,000.00 -100 %

0.00 484,000.00 -100 %

0.00 202,950.00 -100 %

0.00 492,250.00 -100 %

0.00 292,000.00 -100 %

0.00 463,000.00 -100 %

0.00 484,000.00 -100 %

0.00 484,000.00 -100 %

0.00 198,000.00 -100 %

0.00 144,000.00 -100 %

0.00 164,000.00 -100 %

0.00 356,000.00 -100 %
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0.00 249,000.00 -100 %
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางคํา มะนาวหวาน 
ตอนท่ี2 หมูท่ี 13  บานโปงคาง

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบานนายลํายอง อินทพันธ 
ถึงบานนายวุน กองจําปา หมูท่ี 16 บานหนองแก

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไรนายอุทัย แกมทอง ถึง
บริเวณบานนางอํานวย สุขสวัสดิ์ หมูท่ี 10 บานดงปอ

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากบานนายบุญธรรม พุม
พฤกษ ถึงบริเวณบานนายบุญชู พุมพฤกษ หมูท่ี 15 บานหินลาด

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบานนางสุวรรณ มีฤทธ์ิ หมู
ท่ี 11 บานชลประทานเทพนิมิต

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเดิมถึงเขตติดตอตําบล
หนองปรือตอนท่ี1  หมูท่ี 12 บานหนองอีนาค

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากถนนเดิม ถึงบริเวณบาน
นางบาหยัน กาฬภักดี หมูท่ี 18 บานใหมหนองมะสังข

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 สายขางวัดหนองผือ 0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเดิม บริเวณคุมหวยผาก 
ตอนท่ี 1หมูท่ี 8 บานวังน้ําเขียว

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 14 จากแยกถนนลาดยาง 
3086 ถึงถนนคอนกรีตเดิมฝงตะวันออกลานมัน

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บริเวณไรนางชุม แซอึ้ง 
ถึงไร นายทวน แฉลม

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุมหวยพลู หมูท่ี 8 บานวังน้ํา
เขียว

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุหวาย หมูท่ี 21 บานหวยถ้ํา 0.00 0



0.00 362,000.00 -100 %

0.00 495,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 480,000.00 -100 %

0.00 115,300.00 -100 %

0.00 269,100.00 -100 %

0.00 192,200.00 -100 %

0.00 115,300.00 -100 %

0.00 192,200.00 -100 %

0.00 6,879,300.00

77,370.00 7,102,700.00
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งบเงินอุดหนุน

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 5,927,152.00 0

รวมงบลงทุน 6,053,567.00 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) หมู
ท่ี 6 บานหนองผือ

0.00 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) หมู
ท่ี 8 บานวังน้ําเขียว

0.00 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) หมู
ท่ี 17 บานทุงดินดํา

0.00 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) หมู
ท่ี 21 บานหวถ้ํา

0.00 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายหลังโรงเรียนบานพุน้ํา
รอน หมูท่ี 4 บานพุน้ํารอน

0.00 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) หมู
ท่ี 12 บานหนองอีนาค

0.00 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอลฟลทติกตอจากเดิม ตอนท่ี 1 หมุท่ี 20 
บานโปงขอยสมอทอง

0.00 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายคุมหวยพลู ตอจาก
ลาดยางเดิม ตอนท่ี 1 หมูท่ี 8 บานวังน้ําเขียว ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 240 
เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 960 ตร.ม.

485,700.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 17 สายแยกถนนลาดยาง 
สาย 3043 ถึง บริเวณไรนายจรัลชัย จันทรสุวรรณ ตอนท่ี 2 หมูท่ี 17 บาน
ทุงดินดํา

0.00 0



0.00 68,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

296,299.05 0.00 0 %

296,299.05 68,000.00

296,299.05 68,000.00

8,461,956.24 17,398,221.00

479,000.00 0.00 0 %

454,000.00 0.00 0 %

62

0.00 0.00 0 %

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากหนาวัดหนองเปาะ ถึง
บานนายขันตี ธรรมศร หมูท่ี 2 กวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 880 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นท่ี

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองเปาะ

271,000.00 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิม ถึงไรนายบรรจง แสน
ชู หมูท่ี 15 กวาง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม
นอยกวา 768 ตารางเมตร ลงไหลทางหินคลุก

0.00 0

งบลงทุน
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 12,798,612.26 0

งานไฟฟาและประปา

รวมเงินอุดหนุน 574,271.14 0

รวมงบเงินอุดหนุน 574,271.14 0

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคในการขยายเขตติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและติดตั้งไฟฟา  ในเขต อบต.ดานชาง

574,271.14 0

เพื่อจายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานชางเปนคาขยายเขต
ไฟฟา ในเขต อบต.ดานชาง

0.00 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ
 โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานชาง 0.00 0

เงินอุดหนุน



414,800.00 0.00 0 %

239,900.00 0.00 0 %

425,700.00 0.00 0 %

422,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

268,900.00 0.00 0 %
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401,900.00 0.00 0 %

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 3 ตอจากเดิม ถึงบริเวณบาน
นายเกลียว คงกัด ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 760 ตารางเมตร ลงไหลทางหินคลุก

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโปงขอยสมอทอง หมูท่ี 
20 ตอจากถนนลาดยางถึงไรนางชาม ปาฬภักดี

414,000.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 10 บริเวณไรนายโชคชัย พ
มมูล ถึงบริเวณบานนางกรองแกว ทองคํา ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 510 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุก

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 14 จากแยกถนนลาดยาง 
3086 ถึงถนนคอนกรีตเดิมฝงตะวันตกลานมัน ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 268
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 804 ตารางเมตร ไหลทางหิน
คลุก

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 17 จากแยกถนนลาดยาง 
สาย 3043 ถึงบริเวณไรนายจรัลชัย จันทรสุวรรณ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุก

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางกะหมก ตอจากเดิมถึงไร
นายเชษ ใจดี หมูท่ี 16 กวาง 4 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไมนอยกวา 664 ตารางเมตร ลงไหลทางหินคลุก

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 บริเวณบาน นายสิทธิชัย
 สุวรรณทอง ถึงบริเวณบาน นายภาสกร แยมพิกุล ขนาดวาง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 450 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุก

0.00 0



463,000.00 0.00 0 %

465,000.00 0.00 0 %

480,000.00 0.00 0 %

469,600.00 0.00 0 %

230,700.00 0.00 0 %

192,300.00 0.00 0 %

192,000.00 0.00 0 %

115,200.00 0.00 0 %

307,700.00 0.00 0 %

115,200.00 0.00 0 %

153,700.00 0.00 0 %

115,300.00 0.00 0 %

6,406,400.00 0.00

6,406,400.00 0.00
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รวมงบลงทุน 685,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูท่ี 9 0.00 0

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 685,000.00 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูท่ี 19 0.00 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูท่ี 20 0.00 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูท่ี 14 0.00 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูท่ี 18 0.00 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูท่ี 11 0.00 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูท่ี 12 0.00 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอลฟลทติกคอนกรีต สายคุมหวยพูล ตอจาก
ลาดยางเดิม ตอนท่ี 2 หมูท่ี 8 กวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 920 ตารางเมตร

0.00 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูท่ี 10 0.00 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต หมูท่ี 12 บริเวณบาน
นางชญานัน บุตรอินทร ถึงบริเวณไร นางน้ําชื้น อินสวาง ขนาดกวาง 5 เมตร
 ยาว 155 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 775 ตารางเมตร

0.00 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต หมูท่ี 6 บริเวณ สาม
แยก ไปทางไร นายถวัล สุรามาศ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 800 ตารางเมตร

0.00 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 5 บริเวณบริษัทไรดานชาง 
ถึง บริเวณ ไรนายสุชิน วงษสุวรรณ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 900 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก

0.00 0



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

6,406,400.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

14,868,356.24 17,398,221.00

0.00 0.00 100 %
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คาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 0.00 200,000

โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอภาสวันสําคัญของชาติไทย 0.00 60,000

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 13,483,612.26 230,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมงบดําเนินงาน 0.00 150,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 150,000

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.) 0.00 50,000

รวมคาใชสอย 0.00 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 0.00 100,000

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวมงานไฟฟาและประปา 685,000.00 80,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมเงินอุดหนุน 0.00 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 80,000

โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานชาง 0.00 30,000

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟาในเขต อบต.ดานชาง 0.00 50,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ



0.00 23,700.00 -100 %

0.00 210,761.13 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 234,461.13

0.00 234,461.13

0.00 234,461.13

0.00 234,461.13

0.00 5,000.00 -100 %

0.00 2,000.00 -100 %

1,200.00 0.00 0 %

0.00 3,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
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0.00 0.00 0 %

คาใชจายในพิธีทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม วันสําคัญของทาง ศาสนา
 เชน วันเขาพรรษา , วันออกพรรษา, วันวิสาขบูชา,วันมาฆบูชาฯลฯ

0.00 20,000

-คาใชจายในพิธีทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม วันสําคัญของทางศาสนา
 เชน วันเขาพรรษา,วันออกพรรษา,วันวิสาขบูชา,วันมาฆบูชา ฯลฯ

450.00 0

- คาใชจายโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 1,200.00 0

- คาใชจายสําหรับโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 0.00 0

       - คาใชจายสําหรับโครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , อุปกรณ           0.00 0

-  คาใชจายสําหรับโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 0.00 0

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 18,615.00 340,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงบดําเนินงาน 18,615.00 340,000

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 18,615.00 340,000

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลดานชาง 0.00 30,000

รวมคาใชสอย 18,615.00 340,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพนภัยยาเสพติด 18,615.00 0

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 0.00 50,000

โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย 0.00 0

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

0.00 0



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

1,200.00 10,000.00

1,200.00 10,000.00

1,200.00 10,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
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1,650.00 43,000รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน 1,650.00 43,000

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 0.00 10,000

คาใชจายสําหรับโครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , อุปกรณ  ครุภัณฑท่ี
จําเปนเพื่อมอบใหกับสถานท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน/ตําบล

0.00 10,000

คาใชจายสําหรับโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 0.00 3,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,650.00 43,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอดานชาง 0.00 50,000

รวมคาใชสอย 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการฟนฟู สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 0.00 10,000

รวมคาใชสอย 0.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 0.00 10,000

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว
งบดําเนินงาน



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,200.00 10,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
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คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของตําบลดานชาง 0.00 50,000

รวมคาใชสอย 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 50,000

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 0.00 50,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,650.00 153,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 1,630,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 22,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 2,446,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0.00 127,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 4,267,000

รวมงบบุคลากร 0.00 4,267,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0.00 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0.00 20,000

รวมคาตอบแทน 0.00 230,000



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 50,000

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0.00 50,000

รวมคาใชสอย 0.00 300,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0.00 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 0.00 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 50,000

รวมคาวัสดุ 0.00 140,000

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 0.00 12,000

รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 12,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 682,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
โตะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน  2  ชุด 0.00 8,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุก(ดีเซล) 0.00 854,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง 0.00 46,000



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
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เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED  ชนิด Network แบบท่ี 2 0.00 54,000

รวมคาครุภัณฑ 0.00 962,000

รวมงบลงทุน 0.00 962,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 5,911,000

งานกอสราง
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 200,000

รวมคาใชสอย 0.00 200,000

คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 200,000

วัสดุกอสราง 0.00 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 300,000

วัสดุการเกษตร 0.00 20,000

วัสดุอื่น 0.00 20,000

รวมคาวัสดุ 0.00 940,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,140,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร
เคร่ืองสูบน้ํา แบบหอยโขง เคร่ืองยนตเบนซิน   จํานวน  1  เคร่ือง 0.00 17,800

ครุภัณฑกอสราง



0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
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0.00 0.00 100 %

เคร่ืองตบดิน จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 21,000

ครุภัณฑสํารวจ
กลองวัดมุม แบบอิเล็คทรอนิกส 0.00 103,000

รวมคาครุภัณฑ 0.00 141,800

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

2.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ตอจากถนนลาดยาง
เดิม ถึง ไรนายสุชาติ หมูท่ี 8 บานวังน้ําเขียว

0.00 498,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางเทอม   ภูฆัง ถึง
บริเวณไรนาย ไพโรจน กาฬภักดี หมูท่ี  18 บานใหมหนองมะสังข

0.00 288,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางสตรี พิมพขัน ถึง
บริเวณบานนางโฉมสาย ฐานบํารุง หมูท่ี  18 บานใหมหนองมะสังข

0.00 198,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมถึงสุดเขต ตอนท่ี 2  
หมูท่ี 20 บานโปงขอยสมอทอง

0.00 420,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณบาน นางพา
ริกา จอมพงร่ืน ถึงไรนายชม  แสนคํา หมูท่ี 6 บานหนองผือ

0.00 470,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณบานนายมนตรี
 ถึง สามแยก หมูท่ี 13 บานโปงคาง

0.00 169,900

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณบานนาย
สมศักดิ์  ถึงสามแยกหมูท่ี 13 บานโปงคาง

0.00 176,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณไรเพิ่มผล ถึง  
สามแยกถนนลาดยาง หมูท่ี 5 บานดอนประดู

0.00 213,200
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากถนน ถึงบาน นายศุภผล  
เขมประสิทธิพร หมูท่ี 19 บานทรัพยศิลา

0.00 133,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนลาดยาง ถึง บริเวณ
ไรนายมานิด แกวเรือง หมูท่ี 10 บานดงปอ

0.00 194,400

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนางสายบัว พิมพขัน 
ถึง บานนางทวี ขันตา หมูท่ี 3 บานทุงนาตาปน

0.00 396,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนายสนอง ศรีสถิต ถึง
บานนายใจ ขํามณี หมูท่ี 3  บานทุงนาตาปน

0.00 129,600

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไรสมนึก นงนุช ถึงไรบังอร
 ทาวรา หมูท่ี 12 บานหนองอีนาค

0.00 462,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงดินดํา ตอนท่ี 1 หมูท่ี 
 17 บานทุงดินดํา

0.00 440,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยผาก ตอจากเดิมถึงสวน
ยาง หมูท่ี 21 บานหวยถ้ํา

0.00 112,000

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ตอจากถนนลาดยางเดิม
 สายบานหินลาด ตอนท่ี 1 หมูท่ี 15 บานหินลาด

0.00 480,000

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจากเดิมสายโปงวิว 
ตอนท่ี 1 หมูท่ี 3 บานทุงนาตาปน

0.00 474,000

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจากถนนลาดยางเดิม
 สายเขาชองคับ ถึง บานประดูเหลี่ยม ตอนท่ี 3 หมูท่ี 14 บานเขาชองคับ

0.00 462,000

โครงการวางทอเหลี่ยมระบายน้ํา หมูท่ี 4 บานพุน้ํารอน 0.00 485,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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โครงการขยายทอเมนสงนําจากบานหวยถํา ถึงคุมหวยพลู หมูที 21 -8 บาน
หวยถ้ํา

0.00 400,000

โครงการขยายทอเมนสงน้ําจากวัดวังน้ําเขียว ถึง ปางตามิ่ง หมูท่ี 21  บาน
หวยถ้ํา

0.00 490,000

โครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชมเปญ พรอมอุปกรณ หมูท่ี 11 
บานชลประทานเทพนิมิตร

0.00 380,000

โครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชมเปญ พรอมอุปกรณ หมูท่ี 7  
บานโปงคอม

0.00 365,000

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูท่ี 16 บานหนองแก 0.00 462,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) 0.00 50,000

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0.00 8,348,100

รวมงบลงทุน 0.00 8,489,900

รวมงานกอสราง 0.00 9,629,900

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 15,540,900

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียชีวีปลอดโรค 0.00 0

รวมคาใชสอย 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0

รวมงานสงเสริมการเกษตร 0.00 0

งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
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งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 0.00 123,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 100,000

รวมคาใชสอย 0.00 223,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 223,000

รวมงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 223,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 223,000

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา

งบลงทุน
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชมเปญ หมูท่ี 11 บาน
ชลประทานเทพนิมิต ขนาด 12 ลบ.ม. พรอมถังกรองน้ําประปา เพื่อจาย
เปนคาโครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชมเปญ หมูท่ี 11 บาน

380,000.00 0

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 380,000.00 0

รวมงบลงทุน 380,000.00 0

รวมงานกิจการประปา 380,000.00 0

งานตลาดสด
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
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โครงการพัฒนาตลาดนัดดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 0.00 30,000

รวมคาใชสอย 0.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 30,000

รวมทุกแผนงาน 57,780,450.78 74,741,000

รวมงานตลาดสด 0.00 30,000

รวมแผนงานการพาณิชย 380,000.00 30,000



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 210,000 บาท
 -เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดส
-เปนไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,800,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เปนไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559
   

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 16,800,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ
-เปนไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2560

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 250,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบกลาง 22,178,600 บาท
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ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 74,741,000 บาท แยกเปน
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 22,178,600 บาท

งบกลาง 22,178,600 บาท



จํานวน

จํานวน
จํานวน

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิเรื่อง
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่พ.ศ.2561        
    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 654,380 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 320,000 บาท

เงินสํารองจาย 124,220 บาท
รายจายตามขอผูกพัน
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                   
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลและเงิน
คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
 

42,200
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,200 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบบุคลากร 10,063,600 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 13,967,800 บาท แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 13,967,800 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 4,299,300 บาท
514,100 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม



จํานวน

จํานวน
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เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,614,400 บาท


เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

86,400 บาท



รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
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คาจางลูกจางประจํา 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานสูบน้ํา
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง 270,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองขีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,600,000 บาท

เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง ปลัดอบต.,รองปลัด อบต., หัวหนาสํานักปลัด, นักทรัพยากรบุคล,
 นิติกร, นักพัฒนาชุมชน(2), เจาพนักงานธุรการ(2),

เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,764,300 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือที่ อบต. แตงตั้ง
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนอ่ืน เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
 อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่
ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 81

งบดําเนินงาน 3,115,000 บาท
คาตอบแทน 560,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 118,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,516,300 บาท
เพื่อเปนคาตอบแทนเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต(2), ผูชวยเจาพนักงานธุรการ, ภารโรง, ยาม, คนงาน
ทั่วไป(7)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่ในการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ตาม พรบ.และระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง ฯ 
พ.ศ.2560
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อ
เปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนทองถิ่นหรือ
ลูกจางประจํา และผูซ่ึงมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
-เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน

82

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 30,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือ วันหยุดราชการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559



รวม

จํานวน
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เพื่อจายเปนคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา เพื่อใหไดมาซ่ึงปาย
ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอ่ืนๆ ที่ไมมีลักษณะเปน
สิ่งกอสราง
-เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟาเพื่อใชในราชการ ฯลฯ
-เพื่อจายเปนคาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ ฯลฯ 
-เพื่อจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆในการติดตั้งโทรศัพท (ยกเวน
 คาตูสาขา, คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน, คาเครื่องโทรศัพทภายใน
-เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องสัญญาณตางๆ  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
 - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร
-เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
-เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน
-เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตางๆ)
-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ
-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกัน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษาเพื่อ
เปนผูดําเนินการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน,คาจาง
ปรับปรุงโดเมน website ฯลฯ

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 100,000 บาท

คาใชสอย 1,700,000 บาท



จํานวน

84

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

การประชุมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือ
ซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ รับทราบและรับฟงปญหา
อุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง
รวมกัน ดังนี้
   1.1.การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
1.2.การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่
ไดรับแตงตั้งตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   1.3.การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น
   1.4.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1.5.การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชน
1.6.การประชุมกรณีอ่ืนที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 30,000 บาท
เพื่อจายเปนรายจายเก่ียวกับการรับรองพิธีการ
1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม เชน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเก่ียวมื้อ
อาหาร คาเชาหองประขุม คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปน
 การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคาใชจาย
ได ตองเปนการประชุมที่เก่ียวของกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจาก



จํานวน

2. เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณี
หนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเย่ียมชมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเย่ียมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
 - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.
2559



จํานวน

จํานวน
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เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
หนาที่ 57 ลําดับที่ 4

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อการ
ฝกอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.
2559

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอุดุลยเดช สมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชชินีนาถ และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร

30,000 บาท



จํานวน

จํานวน

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อ
เปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 
หนาที่ 59 ลําดับที่ 1

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรูสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางและพนักงานจาง

480,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาองคความรูสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง และพนักงานจาง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที ่13 
หนาที่ 99 ลําดับที่ 1 87

โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลดานชาง

500,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด หรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดานชาง
-เพื่อจายเปนคาปาย, สื่อประชาสัมพันธ, และคูมือประชาชน ฯลฯ เพื่อ
ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ แบบพิมพ คูมือ และอ่ืนๆ สําหรับศูนย
ประสานงานเลือกตั้งฯ เชน คาหมึกพิมพบัญชีรายชื่อ, กระดาษปริ้นรูปภาพ,
 แนวก้ันเขตเลือกตั้ง ฯลฯ
-เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ แบบพิมพ คูมือและอ่ืนๆ สําหรับหนวย
เลือกตั้ง ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ประจําหนวยเลือกตั้ง เชน คาจัดพิมพบัตร
เลือกตั้ง ส.อบต., คาจัดพิมพบัตรเลือกตั้งนายก อบต., คาจัดพิมพตัวอยาง
บัตร ฯลฯ
-เพื่อจายเปนคาใชสอยประจําหนวยเลือกตั้ง เชน คาไฟฟาแสงสวางประจํา
หนวยเลือกตั้ง, คาพาหนะขนสงหีบบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ



จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง และประชาชน

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย
แกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง 
และประชาชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที ่13 
หนาที่ 100 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลดานชาง

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลดานชาง เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที ่13 
หนาที่ 102 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง

300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงาน
จาง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่2 
หนาที่ 84 ลําดับที่ 1



จํานวน

รวม
จํานวน

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตอการใชงานในสํานักงาน 
เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด เข็มหมุด ธงชาติ 
พระบรมฉายาลักษณ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนปาย
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาวัสดุ 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562-เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



จํานวน

จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวยกาแฟ ไมกวาด ถวย
ชาม ชอนสอม ฯลฯเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน โคมไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน 
หมอแปลงไฟฟา ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
 - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 บาท



จํานวน

จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง ในการซอมแซมรถยนต
สวนการขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง เชน แบตเตอรี,่ ยางนอก,
ยางใน,สายไมล,น้ํามันเบรก,ฟลมกรองแสง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางตางๆ เชน ตะป ูคอน จอบ เสียม เลื่อน 
สวาน โถสวม อางลางมือ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000 บาท

วัสดุกอสราง 10,000 บาท



จํานวน

จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช สปริงเกอร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน คาน้ํามันดีเซล, คา
น้ํามันเบนซิล,   น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลางขององคการ
บริหารสวนตําบลดานชาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร 10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 บาท



จํานวน

จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ สําหรับผูมีสิทธิ เชน อปพร. 
เปนตน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  
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-เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาแผนปายหรือแผง
ปดประกาศ, การเขียนโปสเตอร, พูกันและส,ี เครื่องขยายเสียงแบบพกพา
, ฟลมถายรูปและถานแฟลต ฯลฯ เพื่อใชในการประชาสัมพันธตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท



จํานวน

จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แปมพิมพ เมาส เปนตน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 บาท



รวม
จํานวน

จํานวนคาบริการโทรศัพท 45,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทสําหรับที่ทําการขององคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง,คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มอบใหผุมีสิทธิถือครองและที่ใช
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาไฟฟา 200,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลดานชาง,คาไฟฟา
ของอาคารพิพิธภัณฑวัตถุโบราณ,คาไฟฟาอาคารศูนยกูชีพกูภัย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาสาธารณูปโภค 355,000 บาท



จํานวน

จํานวนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 70,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจายเก่ียวกับการ
ใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืนๆ คาโทร
ภาพหรือโทรสาร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการไปรษณีย 30,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย,คาธนาณัติ,คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร,คา
เชาตูไปรษณีย,คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การ
คลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค



จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

631,200

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 
40,000 บีทียู 
ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
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งบลงทุน

ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง 46,100 บาท

บาท
คาครุภัณฑ 631,200 บาท

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ เชน คาตอ
อายุเว็บไซต ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค



จํานวน

6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัวทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ

23,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู
  โดยมีคุณลักษณะ
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือครุภัณฑและ
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ

98

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู



จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะ  แบบขอแข็งและขอออน
   1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
   2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
   3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
   4) พรอมใบมีด 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือครุภัณฑและ
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง 9,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 
ราคา 20,000 บาท  จํานวน 24 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB
- มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 
2,048 x 1,536 Pixel
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth 
และ GPS
- มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
(built-in)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 ราคา 20,000 บาท  จํานวน 24 เครื่อง 480,000 บาท
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ครุภัณฑงานบานงานครัว



จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้
1)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช
หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

23,000

100

บาทเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล

มีอุปกรณการเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต
- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel
- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือครุภัณฑและ
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
 - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 -เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 



จํานวน

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD
 (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
 - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 1 เครื่อง 22,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล*จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics 
Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
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2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 
GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 
TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือครุภัณฑและ
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
 - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 



จํานวน
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 27,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 2
  ( 27 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง
  คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 
(ppm)
 สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB
มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง

 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือครุภัณฑและ
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
 - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563



รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

งบเงินอุดหนุน 158,000 บาท

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี

28,000 บาท

60,000 บาท

เพื่อเปนคาอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธ ีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ. 
2559

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565)  ขององคการบริหาร
สวนตําบลดานชาง หนา407 ลําดับที่ 2 104

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา ของ อปท. 
พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 13 หนาที่
 90 ลําดับที่ 18

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดงานประจําป “เทศกาล กินปลา กินเห็ด อาหารรส
เด็ด อําเภอดานชาง”

เพื่อจายเปนคาอุดหนุน โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 459 ลําดับที่ 24

เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการจัดงานประจําป" เทศกาล กินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อําเภอดาน
ชาง"

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

20,000 บาท

เงินอุดหนุน 158,000 บาท



จํานวน
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50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุดหนุนโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2565 ที่ทําการปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที ่2 ของ
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง หนาที่ 8 ลําดับที่ 3

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําป 2565



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 590,000 บาท
งบบุคลากร 560,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 560,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 360,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง 200,000 บาท
-เพื่อเปนคาตอบแทนเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน 30,000 บาท
คาใชสอย 30,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ
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-คาใชจายสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนฯ

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนฯ เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา
พื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
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-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สูการพัฒนา
ทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 13  หนาที่
 103 ลําดับที่ 4



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน บาท
* เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บ
รายได          
 * เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542       

 *เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558       
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คาจางลูกจางประจํา 240,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท
* เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงฯ        
 * เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542       

 *เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558       

บาท
* เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการจัดเก็บ
รายได,นักวิชาการพัสดุ,เจาพนักงานการเงินและบัญช ีเจาพนักงานพัสดุ   
 * เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542       

 *เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 43,000 บาท

บาท
งบบุคลากร 3,377,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,377,000 บาท

งานบริหารงานคลัง 3,903,000

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,040,000

* เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ เปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ใน
หนวยงาน       
 * เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542       

 *เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558       



จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา
ราชการ ,เงินประโยชยตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป)
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น,คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือการจัดซ้ือจัดจางและบริหาร
พัสด ุคาปวยการ อพปร. ,คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น, คา
สมสนาคุณการสอบคัดเลือก, คาตอบแทนคณะกรรฒการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบทางวินัย,

คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง,เงินรางวัล,เงินทําขวัญฝาอันตราย
เปนครั้งคราว ฯลฯ          
 *เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่
มท.0808/2.ว2850 ลงวันที่ 12  กันยายน 2561         
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คาตอบแทน 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 50,000 บาท

* เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางในหนวยงาน        
 * เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542       

 *เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558       

งบดําเนินงาน 462,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่มีอยูในหนวยงาน ไดแก        
ผช.นักวิชาการเงินฯ , ผช.เจาพนักงานการเงินฯ ,ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
,คนงานทั่วไป       
 * เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542       

 *เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 46,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 966,000 บาท



จํานวน

รวม

จํานวนรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 100,000 บาท
* เพื่อจายเปนคาใชจาย  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก     คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธฯ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายดําเนินคดีตามพิภากษา คาจางเหมาบริการบุคล
ภายนอก คารองแบบ คาจางทําแผนที่ภาษี คาจางทนายความ  คาจาง
ผูเชี่ยวชาญบัญชี  คาจางปรับปรุง  โดเมน website คาตวจวินิฉัยโรค คา
ทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเองคาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซ่ึงปายประชาสัมพันธ  หรือปายอ่ืนๆที่มีลักษณะ
เปนงานกอสรางคาติดตั้งไฟฟาเพื่อใชในราชการ  ฯลฯ
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คาใชสอย 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 10,000 บาท
* เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร,ขาราชการ/
พนักงาน/ลูกจาง,ผูไดรับบํานาญปกติฯ หรือตามที่กฎหมายกําหนด  
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น      เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2563    

หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28  
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา  และคาเลา
เรียน         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

  -.เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564         

 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       *เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท.0808/2.ว
5013 ลงวันที่ 26  สิงหาคม 2563



จํานวน
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   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบินที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝกอบรม อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555 ,แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2559         

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  (ฉบับที ่4)  พ.ศ.2561         

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 30,000 บาท

คาติดตั้งระบบประปาเพื่อใชในราชการ ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ  คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญานตางๆ ฯลฯ * เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564       เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น         
 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 

 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น         
 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่ 22  

มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสวย วัสดุและคาสาธารณูประโภค     
    



จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน
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วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน ได
ตามปกต ิ         
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564         

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่ 22  
มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสวย วัสดุและคาสาธารณู
ประโภค         

* เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน       
กระดาษ,แฟม,ปากกา,ดินสอ ฯลฯ          
*  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564         

 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         

คาวัสดุ 180,000 บาท

* เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝกอบรม         
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564         

 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557         

 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
3749  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564         

 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 บาท

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 30,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวนวัสดุคอมพิวเตอร 50,000 บาท
* เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
เทปบันทึกขอมูล , ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผน
กรองแสง , แผงแปนพิมพ ,โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ         
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 บาท
* เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวนกลาง, 
จักรยานยนต ฯลฯ น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันเครื่องฯลฯ         
*  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564         

 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่ 22  มีนาคม  2564  
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสวย วัสดุและคาสาธารณูประโภค         

*  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี,่ยาง
นอก,ยางใน ฯลฯ          
*  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564         

 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่ 22  
มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและ         
 อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสวย วัสดุและคาสาธารณูประโภค         

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 บาท

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่ 
22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสวย วัสดุและคาสา
ธารณูประโภค



รวม
จํานวน

รวม
รวม

จํานวนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด จํานวน 3 ตู 16,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด  จํานวน  3  ตูตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะ         
1.มีมือจับชนิดปด         
2.มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น         
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คาครุภัณฑ 64,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

 เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ในการติดตอราชการคาใชบริการ    
โทรศัพทเคลื่อนที่มอบใหผูมีสิทธิถือครองและที่ใช         
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที ่4) พ.ศ.2564         

 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท.

0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30  กันยายน 2563         

  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น          เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่
มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่ 22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและ   
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสวย วัสดุและคาสาธารณูประโภค         

งบลงทุน 64,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 12,000 บาท

*  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น        เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.

0808.2/ว1627  ลงวันที่ 22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสวย วัสดุและคาสาธารณูประโภค    

คาบริการโทรศัพท 12,000 บาท



จํานวน

จํานวน
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* เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564        

 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
 *ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรฉบับเดือน พฤษภาคม  2563        

มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา
 1 ชอง         
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน         
ไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n) ได         
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน         
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom         

คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800va จํานวน 1 เครื่อง 2,500 บาท
* เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800 va จํานวน  1  เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน                                                             
1.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  800 AV  (480watts)                

2.สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15  นาที        

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564         

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       *ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับ
เดือน พฤษภาคม  2563         

.เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564   เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น         *มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ฉบับ ธันวามคม  2563 

คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 

หนา/นาท)ี

15,000 บาท



จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (แบบที่ 2) จํานวน
 1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน         
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 

หนวย         
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB        

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา
 ดังนี้         

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอย
กวา 2 GB หรือ         
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 2 GB หรือ         
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB         

- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB - มี
หนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State  Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย         
 มDีVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย         
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง         
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง       - มี
แปนพิมพและเมาส         
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่ 
28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         
*ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือน พฤษภาคม 116



รวม
รวม
รวม

จํานวน

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 230,000 บาท
งบบุคลากร 230,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝายประจํา) 230,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 230,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือที ่อบต. แตงตั้ง และเพื่อจายเปน
-เพื่อจายเปนคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน 250,000 บาท
คาตอบแทน 10,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 22,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองขีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 297,900 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบบุคลากร 319,900 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 569,900 บาท แยกเปน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 569,900 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 319,900



รวม

จํานวน

จํานวน

เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2560

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน ประจําป พ.ศ. 2565 เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
93 ลําดับที่ 2
 

โครงการจัดฝกอบรมเจาหนาที่/อาสาสมัครปองกันไฟปา (หลักสูตรการปองกัน
ไฟปา)

40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝกอบรมเจาหนาที่/(หลักสูตร
การปองกันไฟปา) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หนาที่
 54 ลําดับที่ 1

คาใชสอย 240,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ
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จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการอบรมใหความรูการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชนในเขต
 อบต.ดานชาง

20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกประชาชนในเขต อบต.ดานชาง   เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่3 
หนาที่ 55 ลําดับที่ 2

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนเชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 95
 ลําดับที่ 3

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที ่2 หนา 
81 ขอ 1
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวนคาตอบแทนพนักงานจาง 424,000 บาท
 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
 - เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง  
 ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงิน และบัญชี
                                                                                             121

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
 ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(นักบริหารงาน
การศึกษาระดับตน)       
-เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

 -เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น                                                                                   

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,090,000 บาท
 เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษาระดับตน)

 ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)

ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)  
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

 -เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
                       

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบบุคลากร 1,580,000 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 10,989,300 บาท แยกเปน
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,611,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,580,000 บาท



จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

ตําแหนง คนงานทั่วไป  
     -เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

     -เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138   ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ หรือคาตอบแทนตาม
สิทธิที่มีกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการตามที่กําหนดไว ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-

รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน 796,000 บาท
คาตอบแทน 54,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ,

พนักงานจาง
 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาวิชา(พ.ค.ว.) พนักงานจางตามภารกิจ,พนักงานจาง 
ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงิน และบัญชี
ตําแหนง คนงานทั่วไป
-เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย 
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง,คาพาหนะ,  คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ        
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 
2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 200,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ,เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร                  
เพื่อจายเปน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ                                 
เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน ,เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร            
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกัน,เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟา                        
เพื่อจายเปนคาติดตั้งประปา,เพื่อจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท                   
เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ                                  
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ - ฯลฯ  -                            
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-

รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น                                                                                   

คาใชสอย 340,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,000 บาท
 -เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก        
พนักงาน พนักงานจางฯลฯ
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-

รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  



จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวนวัสดุกอสราง 30,000 บาท
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 เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชน คอน สวาน เลื่อย กระเบื้องหลังคา,ปูนซีเมนต
,ฝาเพดาน ฯลฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564

วัสดุงานบานงานครัว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวเชน แปรง,ไมกวาด, ไมถูพื้น ,ถวย
ชาม ,ถวยกาแฟ ,ชอน ฯลฯ                  
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุสํานักงาน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน  เชน กระดาษ,แฟม,

ปากกา,ดินสอฯลฯ  
  - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564                                       

 - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ
เชน ตู โตะ เกาอ้ี คอมพิวเตอรหรือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆ 
ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาวัสดุ 390,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ในประเทศ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 บาท

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 50,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนวัสดุอ่ืน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา,หัวเชื่อมแกส ,หัววาลว
เปด-ปดแกสฯลฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
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วัสดุคอมพิวเตอร 150,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
แผนกรองแสง, แปนพิมพ, เมาสฯลฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาแผนปาย หรือแผงปด
ประกาศ การเขียนโปสเตอร,พูกัน และสี, เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ฟลม
ถายรูปและถานแฟลต ฯลฯ เพื่อใชในการประชาสัมพันธตางๆ
     - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร 15,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกัน และกําจัด
ศัตรูพืช และสัตว พันธพืช สปริงเกอร จอม เสียมฯลฯ       
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟา และวิทยุ 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟา และวิทยุ เชน หลอดไฟฟา , โคมไฟฟา , 
ลําโพง ,ไมโครโฟน ,หมอแปลงไฟฟา,ไฟฉายสปอตไลทฯลฯ- เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนคาน้ํามันดีเซล    น้ํามัน
เบนซิน , น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนตสวนกลาง และครุภัณฑวัสดุที่ใชใน
ราชการ ฯลฯ
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564



รวม
จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ va จํานวน  6 เครื่อง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-

รายจาย งบประมาณรายจาย  ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณ และระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 126

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ va  จํานวน  ๖  เครื่อง 15,000 บาท

ตูใสแฟมเอกสารกระจกบานเลื่อน  จํานวน  ๒ ตู 10,000 บาท
 - เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน ๒ ตู
  - เพื่อใชภายในสํานักงาน (ใชราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีราคาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาครุภัณฑ 205,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน 235,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที ่และอินเตอรเน็ต หรือบริการที่เก่ียวของ
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลดานชางในการประสานงานราชการ และบริการ
ประชาชนโทรศัพทเคลื่อนที่มอบใหผูมีสิทธิ์ถือครองและที่ใช
        -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564        -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 เรื่องหลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําป  ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูประโภค 

คาสาธารณูปโภค 12,000 บาท
คาบริการโทรศัพท 12,000 บาท



จํานวน

 พื้นฐานไมนอยกวา ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีมี่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน ๑ หนวย
 -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ ( Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา ๑๒ MB

-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
๑) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา ๒ GB หรือ
๒) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics ProcessingUnit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ
๓) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB

-มีหนวยความจําหลัก ( RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๘ 
GB

คุณลักษณะพื้นฐาน
๑. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๘๐๐  AV (๔๘๐ watts)

๒. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที

  - เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (แบบที ่
๒) จํานวน    ๖   เครื่อง 
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-

รายจาย งบประมาณรายจาย  ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานจัดหาอุปกรณ   และระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
คุณลักษณะพื้นฐาน       
-มีหนวยประมวลผลกลาวง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว  จํานวน   ๖  เครื่อง

180,000 บาท
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รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน


-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๒ TB 

หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอยกวา ๔๘๐ GB  จํานวน ๑
 หนวย มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐
 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง
-มีแปนพิมพ และเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน  ๑ หนวย

  - เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการคร ู 
 - เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการครูผูดูแลเด็ก
 - เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการคร ูและเงินเดือนขาราชการ
ครูผูดูแลเด็กประจําป
   -เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

   -เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย 
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
         

โครงการก้ันหองเพื่อแบงพื้นที่ ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอานใหเปนสัดสวน   
ประจําหมูบาน/ตําบลของ อบต.ดานชาง (ตามโครงการที่อานหนังสือทองถิ่นรัก
การอาน)
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เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,992,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,102,000 บาท

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,378,300 บาท
งบบุคลากร 1,992,000 บาท

30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการก้ันหองเพื่อแบงพื้นที ่ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการ
อานใหเปนสัดสวน ฯลฯ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่
มท.๐๘๑๖.๕/ว๒๕๕๐ ลว ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 30,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง



จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน
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 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง  ผูดูแลเด็ก (ทักษะ),

ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป)

  - ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0808.2/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
เรื่องประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ
ใหพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ 
และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0893.4/ว 276 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2554 

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาตอบแทน 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 50,000 บาท

งบดําเนินงาน 3,361,300 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ),ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป)

- เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ),ผูดูแล
เด็ก(ทั่วไป)

- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.  และ ก.อบต. ที ่มท0808.2/ว 1372  ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 84,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
   -เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

   -เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท0809.2/ว138   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย 
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

คาตอบแทนพนักงานจาง 764,000 บาท

เงินวิทยฐานะ 42,000 บาท



จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุ
น้ํารอน  หมูที่ ๔

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

45,200 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน หมูที4่                      

 -คาหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป                            
  -คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป                               
 -คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ป                            -
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ป      
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- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 บานชลประทานเทพนิมิต หมูที่ ๑๑

28,300 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิต หมูที ่
๑๑                    
 -คาหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป                            
 -คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป                          
 -คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ป                     
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ป 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562            
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 73 
ลําดับที่7

คาใชสอย 1,091,300 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

30,000 บาท
คาการศึกษาของบุตร ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร



จํานวน

จํานวน

จํานวน

 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

  -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที่ 13 หนาที่ 84 

ลําดับที่13

โครงการปลอดภัยไวกอน(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน) 10,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายโครงการปลอดภัยไวกอน
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 64 ลําดับที่1
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โครงการปลอดภัยไวกอน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ) 10,000 บาท
 - เพื่อเปนคาใชจายโครงการปลอดภัยไวกอน
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557    เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 66 ลําดับที่2
                    

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองเปาะ หมูที่ ๒

22,600 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ หมูที2่                  
-คาหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป                            
 -คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป                          
 -คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ป                     
 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ป 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน ของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562           
 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786  
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 77 
ลําดับที่9



จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 220,000 บาท
 - คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) อัตราคนละ 
๑,๗๐๐  บาท/ป
 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๕ ศูนย ไดแก
 ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน หมูที ่๔
 ๒.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิตร หมูที ่๑๑
 ๓.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู หมูที ่๙
๔.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ หมูที ่๒
๕.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู หมูที ่๑๘
- คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ป
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562      

 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786  
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 71 ลําดับที่6
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โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน) 10,000 บาท
 เพื่อเปนคาใชจายโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค          
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 69 ลําดับที่4

โครงการแปรงฟนตอนเชาฟนสวยสดใส(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพ
นิมิตรจํานวน

10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการแปรงฟนตอนเชาฟนสวยสดใส
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 68 ลําดับที่3



จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
   โรงเรียนวัดดอนประดู หมูที่ ๑๘

22,600 บาท
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง

600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๕ ศูนยฯ ไดแก
 ๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน
 ๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู
๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิตร
 ๔. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู
๕. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ   
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562        
   -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 70 ลําดับที่5

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

80,000 บาท

 (คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง  ซํกซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดูหมูที่๑๘                    
 -คาหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป                            
 -คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป                          
-คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ป                     
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ป 
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542    

 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม 2562

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 79 ลําดับที่10



จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวนวัสดุงานบานงานครัว 2,050,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง เชน แปรงขัดพื้น ไมกวาด  ผากันเปอน ที่
นอน  ถาด ฯลฯ และเพื่อจายคาอาหารเสริม (นม) 
เพื่อจัดสรรใหนักเรียนในสังกัด    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ) และจัดสรรใหเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลดานชาง 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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เพื่อเปนคาใชจายโครงการหนูนอยวัยใสหางไกลยาเสพติด        -เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  และการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่85

ลําดับที่14
คาวัสดุ 2,100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู หมูที ่9                  
 -คาหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป                            
 -คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป                          
-คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ป                     
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ป 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562          
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม 2562 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 75 ลําดับที่8

โครงการหนูนอยวัยใสหางไกลยาเสพติด(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทาน
เทพนิมิต

10,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรัก
ประดู หมูที่ ๙

22,600 บาท



จํานวน

รวม
จํานวน

  -เพื่อจายเปนคาไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอาคารพิพิธภัณฑชุมชนวัดพุ
น้ํารอน                                        

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 50,000 บาท

90,000 บาท
คาไฟฟา 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลดานชาง เชน เครื่องวัดอุณหภูม ิ(ปรอทวัดไข) 
แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ หนากากอนามัย ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564

 

 สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๕ ศูนย และ โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดานชาง จํานวน ๘ โรงเรียน } ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ๕  ศูนยฯ
๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน
๒.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิตร
๓.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู
๔.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู
๕.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะ
    โรงเรียน  ๘  โรงเรียน
  ๑.โรงเรียนบานพุน้ํารอน
  ๒.โรงเรียนบานวังน้ําเขียว
  ๓.โรงเรียนบานหนองผือ
  ๔.โรงเรียนสวนปาองคพระ
  ๕.โรงเรียนวัดหนองเปาะ
 ๖.โรงเรียนบานทุงนาตาปน
 ๗.โรงเรียนบานโปงคอม
 ๘.โรงเรียนวัดดอนประดู   
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คาสาธารณูปโภค



จํานวน

จํานวน
      -เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาธรรมเนียม
ในการใชบริการและคาปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕ 
ศูนย)
     -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

ี่ ไ ่ ั ี ่  

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตําบลดานชาง
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่4) พ.ศ.2564

    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่
มท .0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

      เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ   และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูประ
โภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 บาท

 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท .
0808.2/ว3035    ลงวันที่ 30 กันยายน 2563   

 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-

รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 

มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ  และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูประ
โภค
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รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน
เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาของหนวยอ่ืน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  เพื่อ
จัดสรรใหเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปที ่1-6  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2559 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563   ใหโรงเรียนทั้ง ๘ โรงเรียน 
ในเขตพื้นที่ตําบลดานชาง รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไดแก
๑.โรงเรียนบานพุน้ํารอน
๒.โรงเรียนบานวังน้ําเขียว
๓.โรงเรียนบานหนองผือ
๔.โรงเรียนสวนปาองคพระ
๕โรงเรียนบานโปงคอม
๖.โรงเรียนวัดหนองเปาะ
๗.โรงเรียนวัดดอนประดู
๘.โรงเรียนบานทุงนาตาปน

เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,000,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุน 3,000,000 บาท

คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน จํานวน   ๕   ตู 25,000 บาท
เพื่อเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน จํานวน   ๕   ตู  
 เพื่อใชภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๕ ศูนยฯ
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-

รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาครุภัณฑ 25,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน 25,000 บาท
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รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวนเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 21,500 บาท
*  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล      
 *  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนรายเดือน        
*  เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกต ิเงินคาตอบแทน
พิเศษ        
*  เงินเพิ่มตําแหนงดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)เงินเพิ่มตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ        
 เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542     
เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ อบต. ที ่มท 0809.2/138 
ลว 30 ธ.ค.2558         
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลของ อปท.        

138

บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,200,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนง        
 ผูอํานวยการกองสาธารณสุข , เจาพนักงานธุรการ ,เจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ฯลฯ        
*  เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ        
 เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542     
 เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ อบต. ที ่มท 0809.2/138 
ลว 30 ธ.ค.2558         
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลของ อปท.        
      

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,805,500 บาท

งบบุคลากร 1,937,500 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,937,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 5,555,500 บาท แยกเปน



จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 100,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.  
 ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ ที ่อบต. มีคําสั่งแตงตั้ง         
*  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะปนเงินรางวัล
ประจําป         

งบดําเนินงาน 2,202,000 บาท
คาตอบแทน 290,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,000 บาท
*  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางในหนวยงาน        
*  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตราย
เปนปกติ ฯลฯ        
 เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542        
 เปนไปตามหนังสืสํานักงาน กจ. กท. และ อบต. ที ่มท 0809.2/138 ลว 
30 ธ.ค.2538         
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลของ อปท.        

คาตอบแทนพนักงานจาง 614,000 บาท
*  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางในหนวยงาน        
*  เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ        
 เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542        
 เปนไปตามหนังสืสํานักงาน กจ. กท. และ อบต. ที ่มท 0809.2/138 ลว 
30 ธ.ค.2538         
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลของ อปท.        

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท
* เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงฯ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
   เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542     
เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ อบต. ที ่มท 0809.2/138 
ลว 30 ธ.ค.2558         
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลของ อปท.        
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จํานวน

จํานวน

จํานวนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 20,000 บาท
*  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาใหแกบุตรพนักงานสวนตําบล      
 และพนักงานจางประจํา ตามระเบียบฯกําหนด         
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563    หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว257 ลว 28 ม.ิย.2559   เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน       140

*  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ฯลฯ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและที่มาชวยปฏิบัติงาน หรือตามที่กฎหมายกําหนด        
 เปนไปตามรระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

*  เพื่อจายเปนเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯตามที่กฎหมายกําหนด  
เปนไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 ลว 28 พ.ค.2564เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเทรายรัล -รายจาย งบประมาณประจําปของ 
อปท       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 160,000 บาท

คาเบี้ยประชุม 10,000 บาท

*  คาตอบแทน/คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น         
*  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย วา
ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
*  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ         
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอ่ืนอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอ่ืนของ         
 เปนกรณีพิเศษองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗         
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562         
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
2850 ลว 12 ก.ย.2561         
 เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ



รวม

จํานวน

จํานวน
*  เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการเลี้ยงรับรองของ อปท.)           
 *  คาจายเปดอาคารตางๆ คาใชจายทางศาสนาฯ/รัฐพิธี         
*  คาใชจายในการประชุมราชการ ฯลฯ         
 เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548         
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง หรือคาเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         
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รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 700,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาใชจาย ตาง ๆ เชน คารับวารสาร,สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ     
คาถายสําเนาเอกสารตาง ๆ ,คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ      
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล                                                      
คาโฆษณาและเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธ,คาเชาทรัพยสิน         
 คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน         
 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา , คาจาง
ออกแบบ ฯลฯ         
 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 
ลว 9 ธ.ค.2559         
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น         
 เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว0746 
ลว 1 ก.พ.2562 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคา
สาธารณูปโภคการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น         

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 บาท

คาใชสอย 960,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ



จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากผลกระทบสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่ชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 142

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาราจักรและนอกราชอาณาจักร
   เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาเชาที่พัก,คาพาหนะ , คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษและคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ   คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่  คาชอใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน  ฯลฯ         
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559         
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557         

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรมตางๆ ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อการ
ฝกอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559

40,000 บาท

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560

100,000 บาท

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 10,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ



จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
*  เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
จารบี และน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกขยะ  รถปฎิบัติการ
ฉุกเฉิน/กูชีพ  เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ          
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*  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี,่ ยาง
นอก,ยางใน  เครื่องยนต (อะไหล ) ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 บาท

*  เพื่อใชจายในการจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชน ไม สี  คีม คอน  ทอ    
ปูนซีเมนต จอบ เสียม อางลางมือ โถสวมฯลฯ      

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท

* เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง,ไมกวาด, ถังขยะ
,ถุงขยะ เขง,ตะกรา,โองน้ํา,ผงซักฟอก , สบู , วัสดุประกอบอาหาร ,
อาหารสําเร็จรูปฯลฯ       

วัสดุกอสราง 10,000 บาท

* เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส,เข็มขัดรัดไฟฟา,สายไฟฟา,
ปลั๊กไฟฯ เสาอากาศวิทยุ  ฯลฯ       

วัสดุงานบานงานครัว 300,000 บาท

*  เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน รวมถึงสิ่งพิมพ
ที่ไดจากการซ้ือ หรือการจางพิมพ เชน หนังสิแ กระดาษ ปากกา ยางลบ 
ซองเอกสาร ตัวเย็บกระดาษ ฯลฯ          

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 บาท

คาวัสดุ 940,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 60,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 บาท
*  เพื่อเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิฯลฯ       
 เปนไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 ลว 28 พ.ค.2564       
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเทรายรัล -รายจาย งบประมาณ
ประจําปของ อปท       



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวนคาบริการโทรศัพท 12,000 บาท
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*  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก,แผนบันทึก
ขอมูล อุปกรณจัดเก็บขอมูล และคาจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ      

คาสาธารณูปโภค 12,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทสําหรับที่ทําการขององคการบริหารสวน
ตําบลดานชาง,คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มอบใหผุมีสิทธิถือครองและที่
ใช
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562            เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

*  เพื่อใชจายในการจัดซ้ือวัสดุกีฬา  เชน ลูกฟุตบอล วอลเลยบอล ตา
ขายกีฬา  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร 80,000 บาท

*  เพื่อใชจายในการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ ,      
 ชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน , รองเทา เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ 

วัสดุกีฬา 20,000 บาท

*  เพื่อใชจายในการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน โปสเตอรพูกัน.สี,
การอัด  ขยาย รูปภาพ เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ        

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 บาท

*  เพื่อใชจายในการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน ยาปองกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตว ดิน ปุย อุปกรณขยายพันธุ ใบมีด เชือก วัสดุเพาะชํา ฯลฯ      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท

*  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย เชน ชุดและ
อุปกรณ ปองกันสารเคม ีถุงมือปองกันสารเคม ีที่ครอบตาหรือแวนตา
นิรภัย  อุปกรณการแพทย แผนตรวจหาน้ําตาลในเลือด,เข็ม,เวชภัณฑ  
เคมีภัณฑ หนากากอนามัย  ชุดปองกันโรค  น้ํายาฆาเชื้อโรค,วัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ        

วัสดุการเกษตร 20,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 150,000 บาท



รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน


-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

เครื่องคอมพิวเตอร All In One ส าหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง 46,000 บาท
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และ      มี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน   การ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 6 MB         
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เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเรื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน ๑ ชุด       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
118 ลําดับที่ 15

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเรื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน ๑ ชุด       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
104 ลําดับที่ 1

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง จํานวน 1 ชุด 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเรื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน ๑ ชุด       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่
119 ลําดับที่16

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่  3 บานทุงนาตาปน จํานวน 1 ชุด 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเรื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน ๑ ชุด       
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
110 ลําดับที่7

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่  21  บานหวยถ้ํา จํานวน 1 ชุด 150,000 บาท

ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่   10 บานดงปอ จํานวน 1 ชุด 150,000 บาท

งบลงทุน 666,000 บาท
คาครุภัณฑ 666,000 บาท



จํานวน

มีหนวยความจําาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 
4 GB         
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ 
านวน 1 หนวย         
- ม ีDVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หนวย 

 มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi        
 มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนาตอนาท ี
(ppm)  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได        
มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง        
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
 Base-T ไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได        
 มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผนสามารถใชไดกับ A4, Letter, 
Legal และ Custom        
( เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ) 146

มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
 Base-T หรือดีกวา จํานวน         
ไมนอยกวา 1 ชอง         
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 
ชอง         
- มีแปนพิมพและเมาส         
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ
 FHD (1920x1080)         
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth ( 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร )         

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/
นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง

15,000 บาท



จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกและไขซิกาอยางย่ังยืน      
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559         
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
19 ลําดับที่1
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เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559         
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
21 ลําดับที่ 2

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไขซิกาอยางย่ังยืน 150,000 บาท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 100,000 บาท

งบดําเนินงาน 350,000 บาท
คาใชสอย 350,000 บาท

มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)       
-สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที       
( เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร )       

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 350,000 บาท

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 5,000 บาท



จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน
*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
33 ลําดับที่11

148

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
30 ลําดับที่8

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่  7 บานโปงคอม 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่  4 บานพุน้ํารอน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 400,000 บาท
เงินอุดหนุน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา'ตามพระปณิธานของศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง'สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559         
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
25 ลําดับที่ 4

งานศูนยบริการสาธารณสุข 400,000 บาท

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา'ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง'สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร'ีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

100,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
41 ลําดับที่19
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*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แแกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
40 ลําดับที่ 18

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 15บานหินลาด 20,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
39 ลําดับที่ 17

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 14 บานเขาชองคับ 20,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
38 ลําดับที่ 16

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 13 บานโปงคาง 20,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
37 ลําดับที่15

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 12 บานหนองอีนาค 20,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
36 ลําดับที่ 14

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 11 บานชลประทานเทพนิมิตร 20,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 10 บานดงปอ 20,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
46 ลําดับที่ 24
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*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
28 ลําดับที่6

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง 20,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
45 ลําดับที่ 23

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 2 บานหนองเปาะ 20,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
44ลําดับที่ 22

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 19 บานทรัพยศิลา 20,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
43 ลําดับที่ 21

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 18 บานใหมหนองมะสังข 20,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
42 ลําดับที่ 20

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 17 บานทุงดินดํา 20,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 16 บานหนองแก 20,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
35 ลําดับที่13 151

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
34 ลําดับที่12

20,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว 20,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
31 ลําดับที่9

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 9 บานปรักประดู

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6 บานหนองผือ 20,000 บาท
*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
32 ลําดับที่10

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
29 ลําดับที่7

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5 บานดอนประดู 20,000 บาท

*  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข        
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
47 ลําดับที่ 25

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน 20,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา 20,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท แยกเปน
แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 50,000 บาท

คาใชสอย 50,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง

งบดําเนินงาน 50,000 บาท

อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่3 
หนาที่ 53 ลําดับที่ 2

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 190,000 บาท
งบดําเนินงาน 190,000 บาท

คาใชสอย 190,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

100,000 บาท

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
-เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย     คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย      
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560



จํานวน

จํานวน
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โครงการรายจายเก่ียวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความ
ชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

60,000 บาท

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที ่3 
หนาที่ 57 ลําดับที่ 3 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูผูสูงอายุและผู
พิการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
97 ลําดับที่ 5

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรายจายเก่ียวกับทุนการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายเก่ียวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่3 
หนาที่ 53 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมใหความรูผูสูงอายุและผูพิการ 30,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559         
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไข ฉบับที ่13 หนาที่  
51 ลําดับที่ 28
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บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 100,000 บาท

คาใชสอย 150,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 150,000 บาท
งบดําเนินงาน 150,000 บาท

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟาในเขต อบต.ดานชาง 50,000 บาท
เพื่อจายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานชาง เปนคาขยายเขต
ไฟฟาในเขต อบต.ดานชาง 
    - เปนไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกคอรงสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 

โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานชาง 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคสาขา 
อําเภอดานชาง 
- เปนไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบเงินอุดหนุน 80,000 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 230,000 บาท แยกเปน
แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาและประปา 80,000 บาท

เงินอุดหนุน 80,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ



จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.) 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัรทองถิ่นรักษโลก 
พ.ศ.2561         
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน         
การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
49 ลําดับที่27

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.) 50,000 บาท

155



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 340,000 บาท แยกเปน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 340,000 บาท

คาใชสอย 340,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบดําเนินงาน 340,000 บาท

คาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 200,000 บาท
เพื่อชดใชคืนเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนตําบลดานชาง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2543
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที ่3) พ.ศ.2553
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2557

โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอภาสวันสําคัญของชาติไทย 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอภาสวัน
สําคัญของชาติไทย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่3 
หนาที่ 54 ลําดับที่ 2
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จํานวน

จํานวน
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30,000 บาท

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลดาน
ชาง โดยมีคาใชจาย คาอาหารกลางวัน คา อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 
96 ลําดับที่ 4

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีคาใชจาย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 62
ลําดับที่4

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลดานชาง



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 153,000 บาท แยกเปน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 43,000 บาท

คาใชสอย 43,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบดําเนินงาน 43,000 บาท

คาใชจายในพิธีทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม วันสําคัญของทาง ศาสนา 20,000 บาท
    -เพื่อจายเปนคาคาใชจายในพิธีทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม วัน
สําคัญของทาง ศาสนา เชน วันเขาพรรษา , วันออกพรรษา, วันวิสาขบูชา
,วันมาฆบูชาฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-
รายจาย งบประมาณรายจาย ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                                                                

คาใชจายสําหรับโครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , อุปกรณ  ครุภัณฑที่จําเปน 10,000 บาท
คาใชจายสําหรับโครงการจัดหาหนังสือ สื่อ ,วัสดุ , อุปกรณ             
ครุภัณฑที่จําเปนเพื่อมอบใหกับสถานที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ตําบล
ของ อบต.ดานชาง  (ตามโครงการ”ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอาน”) ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ดําเนินการตาม นส.สถ. ดวนที่สุด ที ่มท 
๐๘๑๖.๕/ว๒๕๕๐  ลว. ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ 
      -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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จํานวน

จํานวน

รวม
รวม
รวม

จํานวน

คาใชจายสําหรับโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 3,000 บาท
          เพื่อเปนคาใชจายจัดทําปายประชาสัมพันธ โครงการรณรงคงดเหลา
เขาพรรษา ขนาด ๑ เมตร X ๔ เมตร  จํานวน ๒ ปาย            
         -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
  -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกรายรับ-
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 89ลําดับที่3
ปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 10,000 บาท
        เพื่อเปนการจัดซ้ือตนเทียนพรรษาพรอมฐานตั้ง และคาจัดซ้ือเครื่อง
สังฆทานถวายพระ
      -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
      -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 
0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 
หนาที่87ลําดับที่2

งานกีฬาและนันทนาการ 50,000 บาท
งบดําเนินงาน 50,000 บาท

คาใชสอย 50,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอดานชาง 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธอําเภอดานชาง    
        -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 92ลําดับที่1
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รวม
รวม

จํานวน
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 10,000 บาท
งบดําเนินงาน 10,000 บาท

คาใชสอย 10,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

โครงการฟนฟู สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 10,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายโครงการฟนฟ ูสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น                   
        - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวาคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 86ลําดับที่1

บาท
งบดําเนินงาน 50,000 บาท

คาใชสอย 50,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 50,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวของตําบลดานชาง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)แกไข ครั้งที ่13 หนาที่ 
56 ลําดับที่ 1

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ
โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของตําบลดานชาง 50,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 
 - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0908.2/138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองขีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542

-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง,วิศวกรโยธา,นายชางโยธา(2),เจาพนักงาน
ธุรการ ฯลฯ  
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 
 - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0908.2/138 
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 22,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,267,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,630,000 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 15,540,900 บาท แยกเปน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,911,000 บาท
งบบุคลากร 4,267,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือที ่อบต. แตงตั้ง
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนอ่ืน เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง    
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท.
0808/2.ว2850 ลงวันที่ 12  กันยายน 2561  
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท. 
 0808/2.ว5013 ลงวันที่ 26  สิงหาคม 2563  162

คาตอบแทน 230,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 200,000 บาท

127,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง  
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 
 - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0908.2/138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งบดําเนินงาน 682,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,446,000 บาท
"เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดหนัก(3),พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,ผูชวย
นายชางไฟฟา,ผูชวยนายชางโยธา(2),พนักงานขับรถยนต,ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ ฯลฯ 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 
 - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0908.2/138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจาย  ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง



จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร
-เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
-เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน
-เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร
-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกัน
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ 163

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 20,000 บาท

บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล และผูที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการ  เก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2563  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและเลาเรียน  

คาใชสอย 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ  
*เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท.
0808/2.ว2850 ลงวันที่ 12  กันยายน 2561  
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  *เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท.  0808/2.ว5013 ลงวันที่ 26  สิงหาคม 2563  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การ  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท



จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ที่จําเปนในการเดินทาง
ไปราชการ   ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง ไปราชการเพื่อประชุม ฝก อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการ  
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095   ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไป  ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555 ,
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ.2559  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป  
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561  164

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจาย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟา  
-เพื่อจายเปนคาติดตั้งประปา  เพื่อจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท  
-เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ  
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
        เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว
7120  ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        เปนไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1627  ลง
วันที่ 22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสวย วัสดุและคาสา
ธารณูประโภค



จํานวน

รวม
จํานวน

จํานวนวัสดุงานบานงานครัว 20,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวยกาแฟ ไมกวาด ถวยชาม 
ชอนสอม ถุงขยะ แปรง ฯลฯ 
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  วันที่   22  
มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา  
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูประ
โภค  
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วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม 
ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลวันที่   
22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณา  งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสา
ธารณูประโภค  

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝกอบรมตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น, 
พนักงานจาง, ลูกจาง ฯลฯ  
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

คาวัสดุ 140,000 บาท

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 50,000 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

    เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ คาใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่มอบใหผูมีสิทธิถือครองและที่ใช
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คาสาธารณูปโภค 12,000 บาท
คาบริการโทรศัพท 12,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัดสุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แปนพิมพ เมาสฯลฯ  
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่   
22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณา  งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสา
ธารณูประโภค  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําปายแจงเตือน ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่  
22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณา  งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสา
ธารณูประโภค  



รวม
รวม

จํานวน

จํานวน
รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี หรือกําลัง 
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตร ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็ป 
 1) เปนกระบะสําเร็จรูป
 2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็ป 4  ประตู
 3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
*เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุก(ดีเซล) 854,000 บาท

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  2  ชุด 8,000 บาท
        เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน  2  ชุด 
ชุดละ 4,000.-บาท รวม 8,000.-บาท  
  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
 รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
      *จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐาน *จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 

คาครุภัณฑ 962,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน 962,000 บาท



จํานวน

"   

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง 46,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล    
 จํานวน  2  เครื่อง เครื่องละ  23,000 บาท    
 คุณลักษณะพื้นฐาน   
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)   
"โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz
 และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย   
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  
"รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB 
 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้    
    1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไม
นอยกวา 2 GB   
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
   จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 
4GB   
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1  
 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB    
จํานวน 1 หนวย   
 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก   
(External) จํานวน 1 หนวย   
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000   Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
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จํานวน

 มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 * ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หนาที่ 17 ขอที่ 48
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ชนิด Network แบบที่ 2 54,000 บาท

 มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                 -
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  สี ชนิด Network แบบที ่2   
จํานวน  2  เครื่อง เครื่องละ 27,000.-บาท  
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27  
 หนาตอนาที (ppm) 
 - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาท ี
(ppm)  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
 - มีหนวยความจํา  (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB 
 - ชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 



รวม
รวม
รวม

จํานวน

รวม
จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน โคมไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน 
หมอแปลงไฟฟา ฯลฯ  
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่ 
22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณา  บประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสา
ธารณูประโภค  
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คาวัสดุ 940,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 200,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 บาท
    เพื่อเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ  
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่22  
มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา  
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูประ
โภค  

งบดําเนินงาน 1,140,000 บาท
คาใชสอย 200,000 บาท

งานกอสราง 9,629,900 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน
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เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนคาน้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน,
น้ํามันเครื่องฯลฯ สําหรับรถยนตใชงาน ,รถจักรยานยนต,เครื่องสูบน้ํา,เครื่องตัดหญา
ฯลฯขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่ 
28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-  รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่22  มีนาคม  
2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา  งบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูประโภค

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี,่ยางนอก,  
ยางใน ฯลฯ  
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่ 
22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณา  งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสา
ธารณูประโภค  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชน ดินลูกรัง หินคลุก ยางมะตอย
สําเร็จรูป คอน สวาน เลื่อย  ทอน้ําและอุปกรณประปา เสาไฟฟา ฯลฯ   
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่ 
22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณา  งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสา
ธารณูประโภค  

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท

วัสดุกอสราง 300,000 บาท



จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวนเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน   จํานวน  1  เครื่อง 17,800 บาท
สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงมา คุณลักษณะพื้นฐาน (1)  
 (1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซินขนาดไมนอยกวา 
7 แรงมา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 205 ซีซี
 (2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
 (3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
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คาครุภัณฑ 141,800 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ เชน วัสดุสํารวจ,บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ  
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่ 
22  มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณา  งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสา
ธารณูประโภค  

งบลงทุน 8,489,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน เอ็นตัดหญา ใบมีดตัดหญา ฯลฯ  
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-  รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว1627  ลงวันที่22  
มีนาคม  2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา  
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูประ
โภค  

วัสดุอ่ืน 20,000 บาท

วัสดุการเกษตร 20,000 บาท



จํานวน

จํานวนกลองวัดมุม แบบอิเล็คทรอนิกส 103,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ
- ชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัต)ิ 
 1) กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง
 2)กําลังขยาย 30 เทา
 3) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปกกลองไมนอยกว่ํา 40 มิลลิเมตร
 "4) ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอยกวา
    2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 173

เครื่องตบดิน    จํานวน  1  เครื่อง  
          คุณลักษณะเฉพาะ  
        1) ใชเครื่องยนตเบนซิน 
        2) น้ําหนักของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม 
        3) แรงบดอัดไมนอยกวา 5  ตัน 
        4) ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที 
  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท  0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 *เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

ครุภัณฑสํารวจ

ครุภัณฑกอสราง

(4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 11 เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต
 (5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต ตองมีครบชุด
พรอมที่จะใชงานได
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
*เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563   หนาที่ 6 ขอที่ 2.6.1

เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 21,000 บาท



*เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

 5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร
 6) คาตัวคูณคงที ่100
 7) คาตัวบวกคงที ่0                                                                           
 8) ระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator  มีชวงการทํางาน+/-3 ลิปดา
 9) เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา
 พิลิปด เปนตัวเลขอํ่านไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
 ทั้ง 2 หนา ของตัวกลอง
 10) แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5 พิลิปดา
 11)คาความถูกตองในการอานมุม (Accuracy) ไมเกิน 5 พิลิปดา
 12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา/ 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
 13) ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
 14) สามารถแสดงผลทั้งเปนมุมราบ และเปนมุมดิ่ง
 15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได
 16) ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
 17) อุปกรณประกอบ
 - ขากลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
 - มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง
 - มีฝาครอบเลนส  
 - ที่ชารทแบตเตอรี่
 - มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
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รวม

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนาง
เทอม ภูฆัง ถึงบริเวณไรนาย ไพโรจน กาฬภักด ีหมูที ่ 18 บานใหมหนอง
มะสังข ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 522 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  43 ขอที ่123 

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  
ตอจากถนนลาดยางเดิม ถึง ไรนายสุชาติ หมูที ่8 บานวังน้ําเขียว  
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 830 ตร.ม. 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  16 ขอที ่38 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางเทอม   ภูฆัง ถึงบริเวณ
ไรนาย ไพโรจน กาฬภักดี หมูที่  18 บานใหมหนองมะสังข

288,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ตอจากถนนลาดยางเดิม 
ถึง ไรนายสุชาติ หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

498,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 8,348,100 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิม
บริเวณบานนางพาริกา จอมพงรื่น ถึงไรนายชม  แสนคํา หมูที ่6 บาน
หนองผือ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 850 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  12 ขอที ่26 
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เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมถึงสุด
เขต  ตอนที ่2 หมูที ่20 บานโปงขอยสมอทอง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  
750 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  46 ขอที ่135 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณบาน นางพาริกา 
จอมพงรื่น ถึงไรนายชม  แสนคํา หมูที่ 6 บานหนองผือ

470,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนาง
สตรี พิมพขัน ถึง  บริเวณบานนางโฉมสาย ฐานบํารุง หมูที ่18 บานใหม
หนองมะสังข ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 360 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  43 ขอที ่122 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมถึงสุดเขต ตอนที่ 2  หมู
ที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง

420,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางสตรี พิมพขัน ถึง
บริเวณบานนางโฉมสาย ฐานบํารุง หมูที่  18 บานใหมหนองมะสังข

198,000 บาท



จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิม 
บริเวณไรเพิ่มผล ถึง  สามแยกถนนลาดยาง หมูที ่5 บานดอนประดู  
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม 
410 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  10 ขอที ่21 

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิม 
บริเวณบานนายสมศักดิ์ ถึงสามแยกหมูที ่13 บานโปงคาง 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
320 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  25 ขอที ่68 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณไรเพิ่มผล ถึง  
สามแยกถนนลาดยาง หมูที่ 5 บานดอนประดู

213,200 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิม 
บริเวณบานบานนายมนตรี ถึง สามแยก หมูที ่13 บานโปงคาง 
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 309 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  25 ขอที ่67 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณบานนายสมศักดิ์ 
 ถึงสามแยกหมูที่ 13 บานโปงคาง

176,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณบานนายมนตรี 
ถึง สามแยก หมูที่ 13 บานโปงคาง

169,900 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนาง
สายบัว พิมพขัน ถึง บานนางทวี ขันตา หมูที ่3 บานทุงนาตาปน ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
720 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565 แกไขครั้งที่ 13 หนาที่ 7 
ขอที่ 2

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนลาดยาง ถึง บริเวณไรนายมานิด แกวเรือง หมูที ่10 บานดงปอ 
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 360 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  20 ขอที ่53 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนางสายบัว พิมพขัน ถึง
 บานนางทวี ขันตา หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

396,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากถนนถึง
บาน นายศุภผล  เขมประสิทธิพร หมูที ่19 บานทรัพยศิลา 
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
228 ตร.ม.   ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  43 ขอที ่125 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนลาดยาง ถึง บริเวณไร
นายมานิด แกวเรือง หมูที่ 10 บานดงปอ

194,400 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากถนน ถึงบาน นายศุภผล  
เขมประสิทธิพร หมูที่ 19 บานทรัพยศิลา

133,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงดินดํา
ตอนที ่1 หมูที ่17 บานทุงดินดํา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตร.ม.ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  32 ขอที ่91

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไรสมนึก 
นงนุช ถึงไรบังอร ทาวรา หมูที ่12 บานหนองอีนาค  
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 840 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  22 ขอที ่60 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงดินดํา ตอนที่ 1 หมูที่  
17 บานทุงดินดํา

440,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนาย
สนอง ศรีสถิต ถึงบานนายใจ  ขํามณี หมูที ่3 บานทุงนาตาปน ขนาดกวาง 
3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  240 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  7 ขอที ่13 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไรสมนึก นงนุช ถึงไรบังอร 
ทาวรา หมูที่ 12 บานหนองอีนาค

462,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนายสนอง ศรีสถิต ถึง
บานนายใจ ขํามณี หมูที่ 3  บานทุงนาตาปน

129,600 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจากเดิมสายโปงวิว 
ตอนที่ 1 หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

474,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก
เดิมสายโปงวิว  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 790 ตร.ม. 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  5 ขอที ่7 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ตอจากถนนลาดยางเดิม 
สายบานหินลาด ตอนที่ 1 หมูที่ 15 บานหินลาด

480,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ตอจาก
ถนนลาดยางเดิม สายบานหินลาด ตอนที ่1 หมูที ่15 บานหินลาด  ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
725 ตร.ม.  
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  30 ขอที ่82 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยผาก ตอจากเดิมถึงสวนยาง
 หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

112,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยผากตอ
จากเดิมถึง สวนยาง หมูที ่21 บานหวยถ้ํา 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 200 ตร.ม.  ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  48 ขอที ่139 
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เพื่อจายเปนคาโครงการขยายทอเมนสงน้ําจากวัดวังน้ําเขียว ถึง ปางตามิ่ง 
หมูที ่21  บานหวยถ้ํา ระยะทอยาว 2,052  เมตร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  47 ขอที ่137 
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เพื่อจายเปนคาโครงการขยายทอเมนสงน้ําจากบานหวยถ้ํา ถึงคุมหวยพล ู 
หมูที ่21 -8  บานหวยถ้ํา  ระยะทอยาว 952  เมตร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  47 ขอที ่138 

โครงการขยายทอเมนสงน้ําจากวัดวังน้ําเขียว ถึง ปางตามิ่ง หมูที่ 21  บาน
หวยถ้ํา

490,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขยายทอเมนสงน้ําจากบานหวยถ้ํา ถึงคุมหวยพลู หมูที่ 21 -8 บาน
หวยถ้ํา

400,000 บาท

โครงการวางทอเหลี่ยมระบายน้ํา หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน 485,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการวางทอเหลี่ยมระบายน้ํา หมูที ่4 บานพุน้ํารอน 
จํานวน  22  ทอน
    เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 
    เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  10 ขอที ่20

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจากถนนลาดยางเดิม 
สายเขาชองคับ ถึง บานประดูเหลี่ยม ตอนที่ 3 หมูที่ 14 บานเขาชองคับ

462,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก
ถนนถนนลาดยางเดิม สายเขาชองคับ ถึง บานประดูเหลี่ยม ตอนที ่3 หมู
ที ่14  บานเขาชองคับ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  825 ตร.ม. 
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 13 หนาที่5 
ลําดับที่ 1



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน
เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการตางๆ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) 50,000 บาท

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 16 บานหนองแก 462,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที ่16 
บานหนองแก จํานวน  12  ตน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  57 ขอที ่170 

เพื่อจายเปนคาโครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชมเปญ  
ขนาด 12  ลูกบาศกเมตร  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  15 ขอที ่35 

เพื่อจายเปนคาโครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชมเปญ  
ขนาด 12  ลูกบาศกเมตร  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่4 
หนาที่  22 ขอที ่59 

โครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชมเปญ พรอมอุปกรณ หมูที่ 7  
บานโปงคอม

365,000 บาท

โครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชมเปญ พรอมอุปกรณ หมูที่ 11 
บานชลประทานเทพนิมิตร

380,000 บาท
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ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 223,000 บาท แยกเปน
แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 223,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบดําเนินงาน 223,000 บาท
คาใชสอย 223,000 บาท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 123,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี       
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท
0810.6/ว1424  ลว 4 เม.ย.2562         
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 53
ลําดับที่29

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)แกไข ครั้งที ่13 หนาที่
60 ลําดับที่ 3

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

100,000 บาท



รวม
รวม
รวม

จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาตลาดนัดดานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอม 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559         
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557         
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แกไขครั้งที ่13 หนาที่ 48 
ลําดับที่ 26       

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ
โครงการพัฒนาตลาดนัดดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม

งบดําเนินงาน 30,000 บาท
คาใชสอย 30,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานการพาณิชย

184

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แยกเปน

30,000 บาท

งานตลาดสด 30,000 บาท
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