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อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดานชาง

           บัดน้ี ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดานชางอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลดาน
ชาง จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปน้ี

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังน้ี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 33,215,692.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,739,866.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,831,208.61 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 29 โครงการ รวม 1,914,323.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(1) รายรับจริง จํานวน 57,959,375.96 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร                  97,598.00 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 293,968.90 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 263,753.71 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย 0.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 316,872.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 22,427,076.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,560,107.30 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,929,744.10 บาท
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(3) รายจายจริง จํานวน 48,698,354.73 บาท ประกอบดวย
งบกลาง จํานวน 19,548,848.00 บาท
งบบุคลากร จํานวน 11,593,337.55 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 11,562,679.18 บาท
งบลงทุน จํานวน 3,780,670.00 บาท
งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,212,820.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,466,169.10 บาท

(5) รายจายที่จายเงินสะสม จํานวน 12,764,300.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
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รายรับจริง
ป  2562

672,078.63

368,005.00

305,643.58

197,567.20

0.00

1,543,294.41

31,139,948.31

31,139,948.31

37,509,923.60

37,509,923.60

70,193,166.32

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

1. รายรับ

รายรับ
ประมาณการ

ป 2563
ประมาณการ

ป 2564
รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 415,000.00 765,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ 258,200.00 292,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 400,000.00 300,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 95,300.00 200,200.00

หมวดรายไดจากทุน 500.00 500.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,169,000.00 1,558,200.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
หมวดภาษีจัดสรร 29,634,750.00 30,156,600.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 29,634,750.00 30,156,600.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

รวม 68,600,000.00 70,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 37,796,250.00 38,285,200.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร 37,796,250.00 38,285,200.00
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รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

งบกลาง 18,813,019.40 18,286,570.00 19,814,410.00

งบบุคลากร 14,384,607.15 21,723,620.00 22,607,340.00

งบดําเนินงาน 12,500,024.59 15,784,250.00 15,236,250.00

งบลงทุน 8,210,528.50 8,047,560.00 8,354,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,872,271.14 4,758,000.00 3,988,000.00

57,780,450.78 68,600,000.00 70,000,000.00

รายจาย

จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

2. รายจาย
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อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 2

ขอบัญญัติ

เร่ือง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง

6



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาน รวม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,280,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,023,850

แผนงานสาธารณสุข 5,893,680

แผนงานสังคมสงเคราะห 390,000

แผนงานเคหะและชุมชน 12,954,420

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 440,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 53,000

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,814,410

งบประมาณรายจายทั้งส้ิน 70,000,000
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3,319,200

0

3,319,200

872,000

160,000

370,000

330,000

12,000

124,200

124,200

0

0

4,315,400

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

งบบุคลากร 10,654,640 13,973,840

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 4,299,200 4,299,200

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 6,355,440 9,674,640

งบดําเนินงาน 3,770,000 4,642,000

    คาตอบแทน 535,000 695,000

    คาใชสอย 1,950,000 2,320,000

    คาวัสดุ 830,000 1,160,000

    คาสาธารณูปโภค 455,000 467,000

งบลงทุน 382,600 506,800

    คาครุภัณฑ 382,600 506,800

งบเงินอุดหนุน 158,000 158,000

    เงินอุดหนุน 158,000 158,000

รวม 14,965,240 19,280,640
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งบ

150,000

150,000

150,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

รวม

งบดําเนินงาน 150,000

    คาใชสอย 150,000

รวม 150,000
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งบ

1,757,520

1,757,520

3,391,250

180,000

1,091,250

2,000,000

120,000

25,000

25,000

0

3,000,000

3,000,000

8,173,770

แผนงานการศึกษา
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,535,580 3,293,100

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,535,580 3,293,100

งบดําเนินงาน 1,246,000 4,637,250

    คาตอบแทน 154,000 334,000

    คาใชสอย 590,000 1,681,250

    คาวัสดุ 490,000 2,490,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000 132,000

งบลงทุน 68,500 93,500

    คาครุภัณฑ 38,500 63,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,000,000

    เงินอุดหนุน 0 3,000,000

รวม 2,850,080 11,023,850
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1,859,680

1,859,680

3,002,000

470,000

1,730,000

790,000

12,000

632,000

632,000

400,000

400,000

5,893,680

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมงบ

งบบุคลากร 1,859,680

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,859,680

งบดําเนินงาน 3,002,000

    คาตอบแทน 470,000

    คาใชสอย 1,730,000

    คาวัสดุ 790,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000

งบลงทุน 632,000

    คาครุภัณฑ 632,000

งบเงินอุดหนุน 400,000

    เงินอุดหนุน 400,000

รวม 5,893,680
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งบ

320,000

320,000

320,000

แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 390,000

    คาใชสอย 70,000 390,000

รวม 70,000 390,000
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งบ

3,480,720

3,480,720

1,922,000

280,000

400,000

1,230,000

12,000

7,121,700

194,900

6,926,800

430,000

430,000

12,954,420

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 3,480,720

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,480,720

งบดําเนินงาน 1,922,000

    คาตอบแทน 280,000

    คาใชสอย 400,000

    คาวัสดุ 1,230,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000

งบลงทุน 7,121,700

    คาครุภัณฑ 194,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 6,926,800

งบเงินอุดหนุน 430,000

    เงินอุดหนุน 430,000

รวม 12,954,420
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440,000

440,000

440,000

10,000

10,000

10,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน

รวมงบ

งบดําเนินงาน 440,000

    คาใชสอย 440,000

รวม 440,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น

รวม
งบ

รวม 43,000 53,000

งบดําเนินงาน 43,000 53,000

    คาใชสอย 43,000 53,000
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19,814,410

19,814,410    งบกลาง 19,814,410

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 19,814,410
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความ
เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดานชาง และโดยอนุมัติของนายอําเภอดานชาง

ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เปน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,280,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,023,850

แผนงานสาธารณสุข 5,893,680

แผนงานสังคมสงเคราะห 390,000

แผนงานเคหะและชุมชน 12,954,420

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 440,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 53,000

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,814,410

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 70,000,000

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ ยอดรวม

รวมรายจาย 0
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ  พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บลด นช ง
ภ  ด นช ง  จง วด ุพรรณบุร

 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีอากร
     ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภ ษโรง รื นแล ท่ดน 260,622.50 287,926.13 337,137.63 100,000.00 230.00 % 330,000.00

     ภ ษบ รุงท งท่ 182,623.00 189,054.00 184,740.00 80,000.00 131.25 % 185,000.00

     ภ ษป้ ย 81,918.00 134,302.00 150,201.00 135,000.00 11.11 % 150,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 525,163.50 611,282.13 672,078.63 415,000.00 765,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร 3,026.40 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค ธรรม นยม ็บแล ขนมูลฝ ย 180,838.00 168,300.00 212,700.00 170,000.00 25.29 % 213,000.00

     ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย 1,050.00 1,150.00 1,280.00 1,200.00 8.33 % 1,300.00

     ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 1,200.00 400.00 2,000.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00

     ค ปรบ รผด ญญ 7,146.00 0.00 91,287.00 8,000.00 -37.50 % 5,000.00

     ค ปรบ ื่น ๆ 3,459.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค ใบ นุญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

60,560.00 66,940.00 59,580.00 67,000.00 -10.45 % 60,000.00

     ค ใบ นุญ ตใ ต้งตล ด ชน 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร 63.00 711.00 1,158.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 257,342.40 239,001.00 368,005.00 258,200.00 292,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ด บ้ย 380,442.48 394,114.87 305,643.58 400,000.00 -25.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 380,442.48 394,114.87 305,643.58 400,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     งนท่มผู ุทศใ 0.00 0.00 0.00 300.00 -33.33 % 200.00

     ค ข ยแบบแปลน 169,300.00 12,500.00 101,500.00 15,000.00 566.67 % 100,000.00

     ค รบร ง น แล ถ ย ร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ร ยได บ็ด ตล็ด ื่นๆ 71,748.80 82,058.55 96,067.20 80,000.00 25.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 241,048.80 94,558.55 197,567.20 95,300.00 200,200.00

หมวดรายได้จากทุน
     ร ยไดจ ทุน ื่นๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภ ษแล ค ธรรม นยมรถยนต 752,189.81 835,812.94 889,001.90 809,000.00 10.01 % 890,000.00

     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 9,878,715.78 11,316,357.70 11,843,675.51 11,000,000.00 0.00 % 11,000,000.00

     ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 5,972,782.01 6,265,027.24 5,682,308.56 6,200,000.00 -8.34 % 5,683,000.00

     ภ ษธุร จ ฉพ 156,942.19 220,993.49 161,290.77 200,000.00 -20.00 % 160,000.00

     ภ ษ ุร 2,889,726.40 3,133.10 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภ ษ รรพ มต 6,963,900.61 11,030,654.18 11,999,929.60 11,000,000.00 8.18 % 11,900,000.00

     ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม 20,297.00 18,308.00 16,781.60 18,450.00 -12.74 % 16,100.00

     ค ภ ค ลวงแร 274,548.82 205,266.03 326,947.03 205,300.00 46.13 % 300,000.00

     ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม 133,375.57 211,003.42 212,383.29 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     งนท่ ็บต ม ฎ ม ยว ดวย ุทย นแ งช ต 4,985.70 752.10 4,031.35 1,000.00 300.00 % 4,000.00

     ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน

0.00 766.70 3,598.70 1,000.00 250.00 % 3,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค ธรรม นยมแล ค ใชน้ บ ด ล 16,920.00 2,543.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,064,383.89 30,110,617.90 31,139,948.31 29,634,750.00 30,156,600.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น ท่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท

35,190,623.80 35,200,849.00 37,509,923.60 37,796,250.00 1.29 % 38,285,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,190,623.80 35,200,849.00 37,509,923.60 37,796,250.00 38,285,200.00

รวมทุกหมวด 63,659,004.87 66,650,423.45 70,193,166.32 68,600,000.00 70,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจาปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค ารบริ าร วนตาบลดานชาง

อ.ดานชาง  จ. ุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 70,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 765,000 บาท
ภาษีท่ีดินและ ิ่งปลู ราง จานวน 100,000 บาท

-ประมาณ าร งินรายได โดยดา นิน ารตังรับภาษีท่ีดินและ ิ่ง
ปลู ราง      

ภาษีโรง รือนและท่ีดิน จานวน 330,000 บาท

-ประมาณ ารรายรับ ูง วาปท่ีแลว โดยคานวณจา ทะ บียน
ทรัพย ินและรายรับในปท่ีผานมา ป็น ณฑ
     

ภาษีบารุงทองท่ี จานวน 185,000 บาท

-ประมาณ ารรายรับ ูง วาปท่ีแลว โดยคานวณจา ทะ บียน
ทรัพย ินและรายรับในปท่ีผานมา ป็น ณฑ
     

ภาษีป้าย จานวน 150,000 บาท

ประมาณ าร ูง วาปท่ีแลว โดยคานวณจา ทะ บียนทรัพย ิน
และรายรับในปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 292,500 บาท
คาธรรม นียม ี่ยว ับใบอนุญาต ารขาย ุรา จานวน 5,000 บาท

-ประมาณ ารรายรับ ทา ับปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับ
จริงของปท่ีผานมา ป็น ณฑ
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คาธรรม นียม ็บและขนมูลฝอย จานวน 213,000 บาท
-ประมาณ ารรายรับมา วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา ราย
รับจริงของปท่ีผานมา ป็น ณฑ
    

คาธรรม นียม ี่ยว ับทะ บียนพาณิชย จานวน 1,300 บาท

-ประมาณ ารรายรับ ูง วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับ
จริงของปท่ีผานมา ป็น ณฑ
    

คาปรับผู ระทาผิด ฎ มายจราจรทางบ จานวน 2,000 บาท

ประมาณ ารรายรับ ูง วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับ
จริงของปท่ีผานมา ป็น ณฑ
     

คาปรับ ารผิด ัญญา จานวน 5,000 บาท

ประมาณ ารรายรับต่า วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับ
จริงของปท่ีผานมา ป็น ณฑ
     

คาปรับอ่ืน ๆ จานวน 5,000 บาท

-ประมาณ ารรายรับ ทา ับปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับ
จริงของปท่ีผานมา ป็น ณฑ
    

คาใบอนุญาตประ อบ ารคา า รับ ิจ ารท่ี ป็นอันตรายตอ
ุขภาพ

จานวน 60,000 บาท

-ประมาณ ารรายรับต่า วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับ
จริงของปท่ีผานมา ป็น ณฑ
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คาใบอนุญาต ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร จานวน 1,200 บาท
-ประมาณ ารรายรับ ูง วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับ
จริงของปท่ีผานมา ป็น ณฑ
    

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอ บีย จานวน 300,000 บาท

ประมาณ ารต่า วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,200 บาท
งินท่ีมีผูอุทิศใ จานวน 200 บาท

ประมาณ ารต่าปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของปท่ี
ผานมา ป็น ณฑ     

คาขายแบบแปลน จานวน 100,000 บาท

ประมาณ ารรายรับ ูง วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับ
จริงของปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

รายได บ็ด ตล็ดอ่ืนๆ จานวน 100,000 บาท

ประมาณ ารรายรับ ูง วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับ
จริงของปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
รายไดจา ทุนอ่ืนๆ จานวน 500 บาท

ประมาณ าร ทา ับปท่ีแลว โดยคาดวาจะมีงบประมาณรายรับ
ขามา     
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รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,156,600 บาท

ภาษีและคาธรรม นียมรถยนต จานวน 890,000 บาท

ประมาณ าร ูง วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

ภาษีมูลคา พ่ิมตาม พ.ร.บ. า นดแผนฯ จานวน 11,000,000 บาท

ประมาณ าร ทา ับปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

ภาษีมูลคา พ่ิมตาม พ.ร.บ. จัด รรรายไดฯ จานวน 5,683,000 บาท

ประมาณ ารต่า วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

ภาษีธุร ิจ ฉพาะ จานวน 160,000 บาท

ประมาณ ารต่า วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

ภาษี รรพ ามิต จานวน 11,900,000 บาท

ประมาณ าร ูง วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

คาภาค ลวงและคาธรรม นียมตาม ฎ มายวาดวยป่าไม จานวน 16,100 บาท

ประมาณ ารต่า วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

คาภาค ลวงแร จานวน 300,000 บาท

ประมาณ าร ูง วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     
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คาภาค ลวงปิโตร ลียม จานวน 200,000 บาท
ประมาณ าร ทา ับปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

งินท่ี ็บตาม ฎ มายวาดวยอุทยานแ งชาติ จานวน 4,000 บาท

ประมาณ าร ูง วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

คาธรรม นียมจดทะ บียน ิทธิและนิติ รรมตามประมวล ฎ มาย
ท่ีดิน

จานวน 3,500 บาท

ประมาณ าร ูง วาปท่ีแลว โดยประมาณ ารจา รายรับจริงของ
ปท่ีผานมา ป็น ณฑ     

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 38,285,200 บาท

งินอุด นุนท่ัวไป า รับดา นิน ารตามอานาจ นาท่ีและภาร ิจ
ถายโอน ลือ ทา

จานวน 38,285,200 บาท

งินอุด นุนท่ัวไป า รับดา นิน ารตามอานาจ นาท่ีและภาร ิจ
ถายโอน ลือ ทา     ประมาณ ารไวมา วายอดวง งินรวมท่ีได
รับจัด รรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30

มิถุนายน 2563 รื่อง ซั ซอม ารจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค รป ครอง วนทอง
ถ่ิน ประ อบดวย
1. งินอุด นุนท่ัวไป า รับดา นิน ารตามอานาจ นาท่ีและ
ภาร ิจถายโอน
2. งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ริม นม
3. งินอุด นุน า รับ นับ นุนอา าร ลางวัน
4. งินอุด นุน า รับ ง คราะ บียยังชีพผูป่วย อด
5. งินอุด นุน า รับพัฒนาผูประ อบวิชาชีพครูท่ี ัง ัดศูนย
พัฒนา ด็ ล็
6. งินอุด นุน า รับ ารวจชขอมูลจานวน ัตวและขึนทะ บียน
ัตว ตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัข
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บา ตามพระปณิธานศา ตราจารยพล อ ญิง พล รือ อ
ญิง พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒนวรขัต
 ิยราชนารี
7. งินอุด นุน า รับ ารวจขับ คลื่อนโครง าร ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบาตามพระปณิธานศา ตราจารยพล
อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี
วางควัฒนวรขัติยราชนารี

8. งินอุด นุน า รับ ารดา นินงานตามแนวทางโครง ารพระ
ราชดาริดาน าธารณ ุข
9. งินอุด นุน พ่ือ นับ นุนคาป่วย าร า รับนั บริบาลทองถ่ิน
10. งินอุด นุน า รับ นับ นุนคาจัด าร รียน าร อนของศูนย
พัฒนา ด็ ล็ คาจัด าร าร อนราย ัว
11. งินอุด นุน า รับ นับ นุนคาใชจายใน ารจัด ารศึ ษา
า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ คา นีง ือ รียน,อุป รณ าร รียน,คา
ครื่องแบบนั รียน,และคา ิจ รรมพัฒนาผู รียน
12. งินอุด นุน า รับ าร นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ พ่ือจาย
ป็นคา งิน ดือน
13. งินอุด นุนคาใชจาย า รับ นับ นุน าร ราง ลั ประ ัน
รายไดใ แ ผู ูงอายุ
14. งินอุด นุนคาใชจาย า รับ นับ นุน วั ดิ ารทาง ังคมใ
แ ผูพิ าร รือทุพพลภาพ
15. งินอุด นุน า รับ นับ นุนศูนยบริ ารทาง ังคม
16. งินอุด นุน า รับป้อง ันและแ ไขปญ ายา พติด
17. งินอุด นุน า รับงาน ูบนาของ ถานี ูบนาดวย
ไฟฟ้า
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 385,560.00 471,240.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก 42,110.00 35,100.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 21,070.00 42,120.00 42,120.00 42,200.00 0 % 42,200

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล

86,400.00 14,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถ่ิน

2,624,400.00 3,298,800.00 3,528,000.00 3,441,600.00 5.02 % 3,614,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,159,540.00 3,861,660.00 4,212,720.00 4,126,400.00 4,299,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน 1,977,930.00 1,872,120.00 2,240,820.00 2,817,280.00 45.03 % 4,086,000

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 19,600.00 7.14 % 21,000

เงินประจําตําแ นง 234,500.00 210,000.00 210,000.00 217,000.00 24.42 % 270,000

คาจ้างลกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 225,480

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตําบลดานช้าง

อําเภอดานช้าง    จัง วัด ุพรรณบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,075,947.00 1,290,620.00 1,234,200.00 1,448,020.00 13.6 % 1,644,960

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 138,389.00 146,996.00 124,060.00 110,000.00 -1.82 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 3,426,766.00 3,519,736.00 3,809,080.00 4,611,900.00 6,355,440

รวมงบบุคลากร 6,586,306.00 7,381,396.00 8,021,800.00 8,738,300.00 10,654,640

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน

0.00 89,150.00 138,200.00 400,000.00 8.75 % 435,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,880.00 10,540.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 24,000.00 29,800.00 39,350.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 24,000.00 124,830.00 188,090.00 500,000.00 535,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 363,250.00 179,664.50 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 111,642.00 210,000.00 -4.76 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 126,709.00 11,200.00 49,075.00 40,000.00 150 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

-คาใช้จายการจัดทําโครงการประชาคม ม
บ้านเพ่ือเชื่อมโยงและบรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนา ามป

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-คาใช้จายโครงการ งเ ริมการทองเที่ยว
ตําบลดานช้าง

26,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

-คาใช้จายในการจัดทําโครงการประชาคม
ตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

12,450.00 33,450.00 23,940.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

130,716.00 366,328.00 294,902.00 186,585.00 -19.61 % 150,000

คาใช้จาย ํา รับการเลือกต้ังขององคกร
ปกครอง วนท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการ
เลือกต้ังกํา นด รือการเลือกต้ังแทน
ตําแ นงที่วาง ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาท มเด็จพระเจ้าอย ัวภมิพล
อุดุลยเดช มเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราช
ชินีนาถ และ มเด็จพระเจ้าอย ัวม าวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกร

0.00 7,300.00 4,200.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ พระบาท มเด็จพระเจ้าอย ัว
และ มเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่อง
ในโอกา ม ามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประจําปงบ
ประมาณ 2563

0.00 0.00 0.00 57,420.00 -100 % 0

โครงการจัดวางแนวทุนเพ่ือบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการชวยเ ลือประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยวาด้วย คาใช้จายเพ่ือ
ชวยเ ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ของ
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560

0.00 0.00 4,837.00 0.00 0 % 0

โครงการปลกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 0.00 122,672.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานเพ่ือ ง
เ ริมและพัฒนาองคความร้ ํา รับผ้บริ าร 
มาชิก ภาท้องถ่ิน  พนักงาน วนตําบล  

ลกจ้างและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 331,062.00 44.99 % 480,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงานเพ่ือ ง
เ ริมและพัฒนาองคความร้ ํา รับผ้บริ าร 
มาชิก ภาท้องถ่ินๆ ผ้นําท้องถ่ิน พนักงาน
วนตําบล ลกจ้าง และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 462,828.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมการเรียนร้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 11,040.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริม นับ นุนการจัดทําแผน
ชุมชน การจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทํา
แผนฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมและศึกษาดงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน พนักงาน วน
ตําบล ลกจ้างและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการอบรม งเ ริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกผ้บริ าร มาชิก ภาฯ พนักงาน
วนตําบล ลกจ้างประจํา พนักงานองคการ

บริ าร วนตําบลดานช้าง

0.00 18,204.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมใ ้ความร้ด้านกฎ มายแก ผ้
บริ าร มาชิก ภาท้องถ่ิน พนักงาน วน
ตําบล ลกจ้าง พนักงานจ้างและประชาชน

0.00 20,658.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมใ ้ความร้ด้านกฎ มายแกผ้
บริ าร มาชิก ภาท้องถ่ิน พนักงาน วน
ตําบล ลกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชน

0.00 0.00 16,854.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 111,080.43 90,808.52 79,879.07 164,198.00 -39.1 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 785,255.43 738,653.02 1,048,157.07 1,136,937.00 1,950,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน 114,121.00 151,040.00 134,103.00 135,000.00 -25.93 % 100,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,505.00 15,440.00 14,955.00 19,328.00 158.69 % 50,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 45,020.00 49,480.00 49,015.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

วั ดุกอ ร้าง 0.00 449.40 14,992.00 20,000.00 50 % 30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 90,900.00 60,000.00 105,120.00 120,000.00 0 % 120,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 368,315.00 403,725.00 422,536.00 493,938.00 -39.26 % 300,000

วั ดุการเกษตร 45,370.00 19,100.00 83,720.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 18,000.00 66.67 % 30,000

วั ดุเคร่ืองแตงกาย 0.00 79,900.00 0.00 90,000.00 -77.78 % 20,000

วั ดุคอมพิวเตอร 87,170.00 116,390.00 97,790.00 100,000.00 0 % 100,000

วั ดุเคร่ืองดับเพลิง 0.00 23,000.00 14,406.40 115,802.00 -82.73 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 771,401.00 918,524.40 936,637.40 1,182,068.00 830,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 242,745.38 266,792.50 283,366.88 300,000.00 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท 78,682.83 62,320.53 40,820.36 48,000.00 -6.25 % 45,000

คาบริการไปรษณีย 41,930.00 21,394.00 28,024.00 50,000.00 -40 % 30,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 114,417.60 116,657.84 69,698.00 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 477,775.81 467,164.87 421,909.24 498,000.00 455,000

รวมงบด้าเนินงาน 2,058,432.24 2,249,172.29 2,594,793.71 3,317,005.00 3,770,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

เก้าอี้ ํานักงาน จํานวน 9 ตัว เก้าอี้ผ้บริ าร 
จํานวน 2 ตัว  

0.00 0.00 0.00 43,000.00 -100 % 0

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก วน ขนาด 
36,000 บีทีย จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 47,000

จัดซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 2 เคร่ือง 0.00 53,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ต้ใ แฟ้มเอก ารกระจกบานเลื่อน  จํานวน   
 5  ต้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ต้ใ แฟ้มเอก ารกระจกบานเลื่อน จํานวน 4 
ต้  

0.00 0.00 0.00 13,600.00 -100 % 0

ต้เ ล็ก แบบ  2 บาน  จํานวน 4 ต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โตะเอนกประ งคจํานวน ขนาดกว้าง 60 
ยาว 180 ง 75 ซม. จํานวน 10 ตัว โตะเข้า
มุม ขนาดกว้าง 60 ง 75 ซม. จํานวน 4 ตัว 
 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รถเข็นพ้ืนเ ล็กชั้นเดียว มือจับ2 ข้าง มี
คอกล้อ  จํานวน 1 คัน

0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

รายการคาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก วน 
แบบต้ังพ้ืน รือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

 ขนาด 40,000 บีทีย จํานวน 1 เคร่ือง  
0.00 0.00 0.00 62,700.00 -100 % 0

รายการคาโตะเอนกประ งคจํานวน 20 ตัว 
ขนาดกว้าง 60 ยาว 120 ง 75 ซม.  

0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

ป้าย ามเ ลี่ยม ยุดตรวจ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองขยายเ ียงพร้อมอุปกรณ จํานวน 1 
ชุด รายละเอียด 1)ลําโพงติดผนัง JBL 6.5 

ติดผนัง 2 ทาง ฟลเรน 600W   จํานวน 2 ค  
2)Power Mixer YAMAHA  170W x2 ที่ 8 
Ohw 250W x2 ที่ 4 Ohmมีชองเ ียบไมค 
4 ชอง ,ชองอินพุท st 3ชอง จํานวน 1 ตัว  
3)ไมค าย NPE , Shure จํานวน 2 ตัว  4) 
ไมคลอย 2 ชุด จําวน 4 ตัว  5) ายลํา
โพน, ัว ายเข้าเคร่ือง าย RCA  จํานวน 2 
ม้วน 6)  ขาไมค, ัวจับไมค  จํานวน 6 อัน  
7)แล็คเก็บ Power Mix ไมคลอย จํานวน 
1รายการ  8)คาติดต้ัง เดินระบบ จํานวน 1 
รายการ 

0.00 0.00 0.00 86,000.00 -100 % 0

ต้ลําโพงอเนกประ งคพร้อมแอปแบบล้อลาก 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องดิจิตอล ระบบ dslr 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบไฟเบอรกลา  ครบ
ชุด พร้อมติดต้ัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ง5.20 
เมตร จํานวน 1 ซุ้ม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โทรทัศน แอล อีดี(LED TV) แบบ SMART 

TV ขนาด 50 นิ้ว  จํานวน 1 เคร่ือง
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,600

โทรทัศน แอล อีดี(LED TV) แบบ SMART 

TV ขนาด 65 นิ้ว  จํานวน 1 เคร่ือง
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

วันท่ีพิมพ : 27/8/2563  11:39:03 น้า : 8/63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ป้ายบอกทางเข้า องคการบริ าร วนตําบล
ดานช้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ผ้ามานพร้อมติดต้ัง  0.00 0.00 0.00 51,162.00 -100 % 0

เพ่ือจายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองตัด ญ้า แบบข้อ
แข็ง จํานวน 2 เคร่ือง

19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เลื่อยโซยนต มีกําลังเคร่ืองยนตไมเกิน นึ่ง
แรงม้า โดยมีแผนบังคับโซไมเกิน ิบ องนิ้ว 
จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร ํา รับประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 2 เคร่ือง

0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เคร่ือง 21,000.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 0.00 30,000.00 0.00 100 % 30,000

เคร่ืองพิมพ Multfunction ชนิดเลเซอร 
รือชนิด LED ี

0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เคร่ืองพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด 
Network แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,000
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อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค(Smart 

card Reader)จํานวน 2 เคร่ือง
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 31,300.00 28,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 7,500.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 71,300.00 235,600.00 38,900.00 470,962.00 382,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

โครงการกั้น ้องอาคารศนยการเรียนร้และ
การทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศน  

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร ้อง
ประชุม ภา

0.00 0.00 0.00 167,010.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 217,010.00 0

รวมงบลงทุน 71,300.00 235,600.00 38,900.00 687,972.00 382,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 170,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประจําป  เทศกาล กินปลา 
กินเ ็ด อา ารร เด็ด อําเภอดานช้าง

0.00 0.00 60,000.00 0.00 100 % 60,000
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โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 อําเภอดานช้าง จัง วัด
ุพรรณบุรี 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2563 อําเภอดานช้าง จัง วัด ุพรรณบุรี

0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2564 อําเภอดานช้าง จัง วัด ุพรรณบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญ ายา
เ พติดพ้ืนที่จัง วัด ุพรรณบุรี

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญ ายา
เ พติดพ้ืนที่จัง วัด ุพรรณบุรี ประจําป 
2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการศนยปฏิบัติการรวมในการชวยเ ลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง วนท้องถ่ิน 
อําเภอดานช้าง จัง วัด ุพรรณบุรี

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 170,000.00 90,000.00 100,000.00 98,000.00 158,000

รวมงบเงินอุดหนุน 170,000.00 90,000.00 100,000.00 98,000.00 158,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,886,038.24 9,956,168.29 10,755,493.71 12,841,277.00 14,965,240
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน 235,680.00 247,260.00 262,380.00 282,180.00 754.65 % 2,411,640

เงินประจําตําแ นง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

คาจ้างลกจ้างประจํา 162,420.00 173,280.00 183,480.00 196,080.00 9.42 % 214,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 557,280.00 542,280.00 581,760.00 603,360.00 3.92 % 627,000

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 30,300.00 21,900.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 985,680.00 984,720.00 1,051,620.00 1,105,620.00 3,319,200

รวมงบบุคลากร 985,680.00 984,720.00 1,051,620.00 1,105,620.00 3,319,200

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน

0.00 18,900.00 50,200.00 150,000.00 0 % 150,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 800.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 18,900.00 51,000.00 160,000.00 160,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 107,100.00 124,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 56,700.00 70,000.00 -28.57 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

20,560.00 41,384.00 87,156.00 60,000.00 16.67 % 70,000

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและ
แผนที่ภาษี

0.00 25,410.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเพ่ิมประ ิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและ ิ่งปลก ร้างตาม พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและ ิ่งปลก ร้าง พ.ศ.2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการใ ้ความร้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและ ิ่ง
ปลก ร้างตามพระราช      
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปลก ร้าง พ.ศ.2562

  และกฏ มายที่เกี่ยวข้องอื่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,360.00 6,380.00 21,013.27 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 135,020.00 197,674.00 164,869.27 180,000.00 370,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน 88,786.00 65,086.00 109,999.90 100,000.00 0 % 100,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0.00 835.00 73,487.00 60,000.00 33.33 % 80,000

วั ดุคอมพิวเตอร 53,670.00 118,190.00 169,880.00 130,000.00 -23.08 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 142,456.00 184,111.00 353,366.90 320,000.00 330,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 0.00 6,260.91 11,191.30 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 6,260.91 11,191.30 12,000.00 12,000

รวมงบด้าเนินงาน 277,476.00 406,945.91 580,427.47 672,000.00 872,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน   จํานวน   7     ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,400

จัดซ้ือต้เก็บเอก าร ชนิด 2 บานเปด จํานวน 
3 ต้

0.00 0.00 15,300.00 0.00 0 % 0

จัดซ้ือต้เก็บเอก าร ชนิด 40 ชอง  จํานวน  
1  ต้

0.00 0.00 6,200.00 0.00 0 % 0

ต้เก็บเอก าร ชนิด 2 บาน จํานวน 3 ต้ 0.00 11,700.00 0.00 0.00 0 % 0

-ต้เก็บเอก ารชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ต้ 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-ต้เก็บเอก ารชนิดกระจกบานเลื่อน จํานวน 
2 ต้

6,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ต้เ ล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ต้ 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0 % 16,500

โตะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร   จํานวน  2 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

โทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 28,210.00 0.00 0.00 0 % 0

เพ่ือจายเป็นคาจัดซ้ือต้เก็บเอก ารชนิด 2 
บานเปด จํานวน 2 ต้

7,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

รถจักรยานยนต   จํานวน  1  คัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,800

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล จํานวน 
1 เคร่ือง

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

-คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จํานวน 1 เคร่ือง 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

-คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 2 เคร่ือง 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซ้ือเคร่ือง ํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 va 

จํานวน  1  เคร่ือง
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร  ํา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแ ดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน  1 เคร่ือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เคร่ืองพิมพ ชนิดเลเซอร/LED ขาวดํา แบบ 
Network (40 น้า/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เคร่ืองพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด 
Network แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0

เคร่ือง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 va  จํานวน 
1 เคร่ือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

เคร่ือง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 va จํานวน 2 
เคร่ือง

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เคร่ือง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 
2,800 บาท

0.00 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร ํา รับงาน
ประมวลผล (แบบที่ 2)

จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 
เคร่ือง

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

-เพ่ือจายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร/ LED ี 
จํานวน 1 เคร่ือง (คุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค(Smart 

card Reader)จํานวน 2 เคร่ือง
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,800.00 152,410.00 55,400.00 48,500.00 124,200

รวมงบลงทุน 96,800.00 152,410.00 55,400.00 48,500.00 124,200

รวมงานบริหารงานคลัง 1,359,956.00 1,544,075.91 1,687,447.47 1,826,120.00 4,315,400

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,245,994.24 11,500,244.20 12,442,941.18 14,667,397.00 19,280,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ งเ ริมพัฒนาศักยภาพอา า มัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการอบรมใ ้ความร้การป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัยแกประชาชนในเขต อบต
.ดานช้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

รวมงบด้าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล

26,282.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมทบทวนอา า มัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

0.00 102,917.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 26,282.00 102,917.00 0.00 0.00 0

ค่าวัสดุ
วั ดุเคร่ืองดับเพลิง 69,787.70 68,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 69,787.70 68,200.00 0.00 0.00 0

รวมงบด้าเนินงาน 96,069.70 171,117.00 0.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

-เพ่ือจายเป็นจัดซ้ือไฟเตือนกระพริบแบบโซ
ลาเซลลพร้อมติดต้ัง

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 596,069.70 171,117.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 596,069.70 171,117.00 0.00 0.00 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 302,640.00 320,640.00 339,540.00 366,040.00 188.48 % 1,055,940

เงินประจําตําแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 215,419.00 110,322.00 373,500.00 436,800.00 -5.3 % 413,640

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 23,935.00 12,258.00 24,000.00 30,000.00 -20 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 583,994.00 485,220.00 779,040.00 874,840.00 1,535,580

รวมงบบุคลากร 583,994.00 485,220.00 779,040.00 874,840.00 1,535,580

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน

0.00 12,100.00 18,500.00 150,000.00 0 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 12,100.00 18,500.00 154,000.00 154,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 431,100.00 464,700.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 319,040.00 850,000.00 -52.94 % 400,000

วันท่ีพิมพ : 27/8/2563  11:39:03 น้า : 19/63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

550.00 196,076.00 143,264.00 140,000.00 7.14 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 12,700.00 0.00 190,000.00 -78.95 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 431,650.00 673,476.00 462,304.00 1,180,000.00 590,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน 59,096.00 59,581.00 53,854.00 60,000.00 0 % 60,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 50,000.00 48,558.00 49,636.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุกอ ร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 0.00 6,408.00 14,854.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วั ดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วั ดุคอมพิวเตอร 46,689.00 129,450.00 98,586.00 200,000.00 25 % 250,000

วั ดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 155,785.00 243,997.00 216,930.00 330,000.00 490,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 23,220.49 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,925.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบริการโทรศัพท 0.00 6,260.91 11,564.79 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 27,145.49 6,260.91 11,564.79 12,000.00 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบด้าเนินงาน 614,580.49 935,833.91 709,298.79 1,676,000.00 1,246,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก วน ขนาด 
24,000 บีทีย จํานวน 3 เคร่ือง มที่ 4 ศุนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ําร้อน

96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ต้ใ แฟ้มเอก ารกระจกบานเลื่อน  จํานวน   
  2   ต้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ต้ใ แฟ้มเอก ารกระจกบานเลื่อน จํานวน 2 
ต้

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

พัดลมติดผนังพร้อมติดต้ัง จํานวน 10 ตัว 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

-เพ่ือจายเป็นคาซ้ือต้เก็บเอก าร ขนาด 2 
บานเปด จํานวน 1 ต้

3,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-เพ่ือจายเป็นคาซ้ือต้เก็บเอก ารกระจกบาน
เลื่อน จํานวน 1 ต้

3,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

-เพ่ือจายเป็นคาซ้ือโทรศัพทมือถือพร้อมซิ
มการด จํานวน 1 เคร่ือง 

0.00 28,210.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เคร่ืองตัด ญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 3 คร่ือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,500

เพ่ือจายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองตัด ญ้าแบบข้อ
แข็ง จํานวน 2 เคร่ือง

0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค(Smart 

card Reader)จํานวน 2 เคร่ือง
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 103,300.00 47,210.00 53,600.00 10,000.00 38,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บริเวณศนยเด็กเล็กบ้านพุน้ําร้อน มที่ 4

490,472.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภมิทัศนศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้าน นองเปาะ มที่ 2

0.00 0.00 149,600.00 0.00 0 % 0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กเข้า
ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน นองเปาะ มที่ 2 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร นา 0.15 
เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 340 ตร.ม

0.00 0.00 185,800.00 0.00 0 % 0

โครงการกั้น ้องเพ่ือแบงพ้ืนที่ ที่อาน นัง ือ
ท้องถ่ินรักการอานใ ้เป็น ัด วน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้าน นองเปาะ มที่ 2

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

-เพ่ือจายเป็นคาดําเนินการโครงการตอเติม
อาคารเรียนศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ําร้อน

310,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 801,072.00 0.00 335,400.00 100,000.00 30,000

รวมงบลงทุน 904,372.00 47,210.00 389,000.00 110,000.00 68,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 426,626.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 426,626.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 426,626.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 2,529,572.49 1,468,263.91 1,877,338.79 2,660,840.00 2,850,080

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงินเดือนพนักงาน 673,560.00 715,490.00 757,500.00 810,000.00 9.88 % 890,040

เงินวิทยฐานะ 0.00 17,500.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 271,535.00 300,180.00 517,770.00 670,000.00 10.67 % 741,480

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 55,644.00 60,000.00 40 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 945,095.00 1,033,170.00 1,372,914.00 1,582,000.00 1,757,520

รวมงบบุคลากร 945,095.00 1,033,170.00 1,372,914.00 1,582,000.00 1,757,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 7,000.00 9,800.00 14,800.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 7,000.00 9,800.00 14,800.00 180,000.00 180,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- โครงการปลอดภัยไว้กอน (ศนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน นองเปาะ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการเรียนการ อน (ราย ัว) ศนย
พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.

234,600.00 214,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปลอดภัยไว้กอน (ศนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพุน้ําร้อน)

7,226.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปลอดภัยไว้กอน (ศนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัด นองเปาะ)

0.00 7,091.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปลอดภัยไว้กอน(ศนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพุน้ําร้อน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการแปรงฟันตอนเช้าฟัน วย ดใ (ศนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชลประทานเทพนิมิตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการศนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค (ศนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ําร้อน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0.00 0.00 80,230.00 0.00 0 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาพัฒนาผ้ประกอบวิชาชีพคร

ที่ ังกัดศนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครอง วนท้องถ่ิน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (อา ารกลางวัน ํา รับศนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการ
0.00 0.00 513,920.00 0.00 0 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (อา ารกลางวัน ํา รับศนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริการ วนตําบล
ดานช้าาง)

436,080.00 433,920.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (อา ารกลางวัน ํา รับศนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริ าร วนตําบล
ดานช้าง

0.00 0.00 0.00 600,000.00 0 % 600,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา คาจัดการเรียน การ อนของ

ศนยพัฒนาเด็กเล็ก(ราย ัว)
0.00 0.00 173,400.00 200,000.00 10 % 220,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านชล

ประทานเทพนิมิต มที่ 11
0.00 0.00 0.00 28,250.00 0 % 28,250
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โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรัก

ประด มที่ 9
0.00 0.00 0.00 22,600.00 0 % 22,600

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้ํา

ร้อน มที่ 4
0.00 0.00 0.00 45,200.00 0 % 45,200

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน นอง

เปาะ มที่ 2
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,600

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา ศนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด

ดอนประด มที่ 18
0.00 0.00 0.00 22,600.00 0 % 22,600

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา ศนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
นองเปาะ มที่ 2

0.00 0.00 0.00 22,600.00 -100 % 0

โครงการ นน้อยฟัน วยและ ุขภาพดี (ศนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชลประทานเทพนิมิต)

9,280.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ นน้อยวัยใ างไกลยาเ พ
ติด(ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านชลประทานเทพ
นิมิต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 687,186.00 655,211.00 767,550.00 941,250.00 1,091,250

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม) 1,838,119.68 1,776,792.16 1,234,404.08 2,000,000.00 0 % 2,000,000

รวมค่าวัสดุ 1,838,119.68 1,776,792.16 1,234,404.08 2,000,000.00 2,000,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0.00 37,638.05 38,599.13 70,000.00 0 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 1,705.00 2,510.00 10,000.00 0 % 10,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 0.00 9,856.84 39,119.54 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 49,199.89 80,228.67 120,000.00 120,000

รวมงบด้าเนินงาน 2,532,305.68 2,491,003.05 2,096,982.75 3,241,250.00 3,391,250

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

จัดซ้ือต้เก็บเอก าร กระจกบานเลื่อน 
จํานวน ๕ ต้

0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

จัดซ้ือโตะรับประทานอา ารพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน ๑๐ ชุด

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

จัดซ้ือแผนยางกันกระแทรก     
0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

ต้เก็บเอก าร กระจกบานเลื่อน จํานวน   ๕  
 ต้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ต้เก็บเอก าร กระจกบานเลื่อน จํานวน 5 ต้ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ต้เก็บเอก าร กระจกบานเลื่อน จํานวน 5 ต้ 
และต้เก็บเอก ารขนาด 2 บานเปด จํานวน 
5 ต้)

0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เพ่ือเป็นคาจัดซ้ือต้เก็บเอก าร กระจกบาน
เลื่อน จํานวน 5 ต้

17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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เพ่ือเป็นคาจัดซ้ือโตะทํางาน ขนาดกว้าง 60 
ซม. ยาวประมาณ 120 ซม. พร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 6 ชุด

34,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เพ่ือเป็นจัดซ้ือต้เย็น จํานวน 5 ลัง 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เคร่ืองปร้ินเตอร จํานวน 5 เคร่ือง 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เพ่ือจายคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิด 
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5 เคร่ือง
(คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑราคากลาง
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

16,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,480.00 43,000.00 226,000.00 40,000.00 25,000

รวมงบลงทุน 68,480.00 43,000.00 226,000.00 40,000.00 25,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 2,645,000.00 3,476,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุด นุน วนราชการ 0.00 0.00 3,198,000.00 2,838,820.00 5.68 % 3,000,000

รวมเงินอุดหนุน 2,645,000.00 3,476,000.00 3,198,000.00 2,838,820.00 3,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,645,000.00 3,476,000.00 3,198,000.00 2,838,820.00 3,000,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,190,880.68 7,043,173.05 6,893,896.75 7,702,070.00 8,173,770

รวมแผนงานการศึกษา 8,720,453.17 8,511,436.96 8,771,235.54 10,362,910.00 11,023,850
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 490,600.00 662,040.00 725,843.60 1,039,320.00 0.74 % 1,047,000

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินประจําตําแ นง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 381,840.00 391,440.00 482,230.00 502,080.00 41.95 % 712,680

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 57,000.00 47,400.00 46,288.00 50,000.00 -4 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 971,440.00 1,142,880.00 1,296,361.60 1,633,400.00 1,859,680

รวมงบบุคลากร 971,440.00 1,142,880.00 1,296,361.60 1,633,400.00 1,859,680

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน

0.00 24,600.00 9,300.00 200,000.00 50 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 129,960.00 126,180.00 146,580.00 150,000.00 0 % 150,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 12,450.00 12,250.00 9,600.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเ ลือบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 142,410.00 163,030.00 165,480.00 360,000.00 470,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 869,100.00 911,282.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 927,666.00 1,160,000.00 -13.79 % 1,000,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- โครงการป้องกันบ้าน ะอาด นาอย ไร้โรค
ติดตอ

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรพิษ
ุนัขบ้า

16,730.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

- โครงการ งเ ริมการคัดแยกขยะในครัว
เรือน

99,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ เชน คาเบ้ียเลี้ยง,คาเชาที่พัก,คา
พา นะและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ รือไปอบรม ัมมนา  
ของผ้มี ิทธ์ิในการเบิกจาย และที่ได้รับ
อนุญาตใ ้เดินทางไปราชการ ฯลฯ

0.00 17,488.00 52,972.00 10,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

32,612.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกี าท้องถ่ิน ัมพันธอําเภอ
ดานช้าง

0.00 80,286.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษพ้ืนที่ 
ีเขียว 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการธนาคารขยะในชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรั โคโร
นา 2019

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใ ม 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการผ้กอการดี ป้องกันการจมน้ํา 
(ตะโกน โยน ยื่น)

0.00 89,850.00 117,930.00 0.00 0 % 0

-โครงการพัฒนาตลาดนัดชุมชนด้าน
ุขาภิบาลและ ิ่งแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกและไข้ซิก้าอยางยั่งยืน

0.00 116,000.00 142,550.00 90,000.00 66.67 % 150,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0.00 29,150.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ งเ ริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 0.00 80,993.00 62,850.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอกภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธานของ
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้า
ฟ้าจุ าภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00 92,270.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธานศา ตรจารย พล
เอก ญิง พลเรือเอก ญิง พลอากาศเอก ญิง 
มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุ าภร

ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
วางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0.00 0.00 0.00 90,000.00 11.11 % 100,000
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โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธานของ
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้า
ฟ้าจุ าภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี      

0.00 0.00 89,700.00 0.00 0 % 0

โครงการใ ้ความร้แก ถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายตอ ุขภาพ ในการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรั โคโรนา 2019

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

-โครงการอา า มัครท้องถ่ินรักษโลก(อถล.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 76,468.20 67,121.83 69,434.93 70,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,193,710.20 1,484,440.83 1,513,102.93 1,500,000.00 1,730,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน 21,105.00 29,793.00 49,309.00 50,000.00 0 % 50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,440.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว 10,340.00 196,460.00 97,500.00 680,000.00 -55.88 % 300,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 34,750.00 20,360.00 13,400.00 100,000.00 -50 % 50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 224,035.60 238,293.80 283,622.00 330,000.00 -54.55 % 150,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย 44,800.00 56,220.00 0.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

วั ดุการเกษตร 9,130.00 0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วั ดุเคร่ืองแตงกาย 0.00 26,000.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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วั ดุคอมพิวเตอร 48,200.00 59,100.00 57,888.00 50,000.00 40 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 396,800.60 626,226.80 501,719.00 1,375,000.00 790,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 0.00 6,260.91 10,052.37 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 6,260.91 10,052.37 12,000.00 12,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,732,920.80 2,279,958.54 2,190,354.30 3,247,000.00 3,002,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

จัดซ้ือต้เ ล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ลัง 0.00 0.00 15,600.00 0.00 0 % 0

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยก วน  ชนิด
ต้ังพ้ืน รือแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) 
24,000 BTU   จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

เพ่ือเป็นคาจัดซ้ือโทรศัพทมือถือพร้อมซิ
มการด

0.00 28,210.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองพ้น มอกควัน จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 59,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัด ญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เคร่ือง

0.00 9,202.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑกี า

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง มที่ 11 บ้าน
ชลประทานเทพนิมิตร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง มที่ 18 บ้าน
ใ ม นองมะ ังข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง มที่ 2 บ้าน
นองเปาะ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง มที่ 6 บ้าน
นองผือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จํานวน 1 เคร่ือง 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เคร่ืองพิมพเลเซอร รือ LED ี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซ้ือคอมพิวเตอร จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 
เคร่ือง

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค(Smart 

card Reader)จํานวน 2 เคร่ือง
0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 293,661.50 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000.00 96,412.00 382,661.50 10,000.00 632,000

วันท่ีพิมพ : 27/8/2563  11:39:03 น้า : 34/63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบลงทุน 19,000.00 96,412.00 382,661.50 10,000.00 632,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
10 บ้านดงปอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
11 บ้านชลประทานเทพนิมิต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
12 บ้าน นองอีนาค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
13 บ้านโป่งคาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
14 บ้านเขาชองคับ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
15 บ้าน ินลาด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
16 บ้าน นองแก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
17 บ้านทุงดินดํา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
18 บ้านใ ม นองมะ ังข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
19 บ้านทรัพยศิลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
2 บ้าน นองเปาะ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
20 บ้านโป่งขอย มอทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
21 บ้าน ้วยถํ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
3 บ้านทุงนาตาป่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
4 บ้านพุน้ําร้อน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
5 ดอนประด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
6 บ้าน นองผือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
7 บ้านโป่งคอม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
8 วังน้ําเขียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้าน าธารณ ุข มที่ 
9 ปรักประด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000
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รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,723,360.80 3,519,250.54 3,869,377.40 4,890,400.00 5,893,680

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,723,360.80 3,519,250.54 3,869,377.40 4,890,400.00 5,893,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ งเ ริมอาชีพนวดแผนไทยเพ่ือ
ุขภาพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000

รวมงบด้าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการชวยเ ลือประชาชน
ตามอํานาจ น้าที่ฯ

100,837.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชวยเ ลือประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายเพ่ือชวย
เ ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององคกร
ปกครอง วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการชวยเ ลือประชาชนตามอํานาจ
น้าที่ฯ

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
ํา รับนักศึกษาและการใ ้ความชวยเ ลือ

นักเรียนขององคกรปกครอง วนท้องถ่ิน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ํา รับนักศึกษา  และการใ ้ความชวยเ ลือ

นักเรียนขององคกรปกครอง วนท้องถ่ิน
0.00 0.00 0.00 95,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 100,837.00 0.00 0.00 215,000.00 320,000

รวมงบด้าเนินงาน 100,837.00 0.00 0.00 215,000.00 320,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 100,837.00 0.00 0.00 215,000.00 320,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,837.00 0.00 0.00 215,000.00 390,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)

เงินเดือนพนักงาน 458,523.00 489,540.00 282,311.55 548,020.00 172.5 % 1,493,340

เงินประจําตําแ นง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,481,480.00 1,481,640.00 1,510,440.00 1,544,340.00 21.08 % 1,869,960

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจ้าง 126,080.00 98,400.00 70,120.00 100,000.00 -24.58 % 75,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,066,083.00 2,069,580.00 1,862,871.55 2,192,360.00 3,480,720

รวมงบบุคลากร 2,066,083.00 2,069,580.00 1,862,871.55 2,192,360.00 3,480,720

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถ่ิน

0.00 73,900.00 99,700.00 250,000.00 0 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร 4,800.00 4,800.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 4,800.00 78,700.00 99,700.00 270,000.00 280,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 208,600.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 63,100.00 350,000.00 -42.86 % 200,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

40,256.00 80,108.00 15,840.00 5,450.00 817.43 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 63,674.70 45,426.00 28,800.00 50,000.00 200 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 312,530.70 127,034.00 107,740.00 405,450.00 400,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน 33,583.00 30,544.00 49,887.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 549,354.00 249,665.00 316,455.00 566,180.00 -64.68 % 200,000

วั ดุกอ ร้าง 464,778.00 458,347.00 3,102,721.00 3,900,000.00 -87.18 % 500,000

วั ดุยานพา นะและขน ง 48,053.30 258,115.90 158,715.70 100,000.00 0 % 100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น 422,483.50 438,747.00 409,713.00 400,000.00 -25 % 300,000

วั ดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

วั ดุคอมพิวเตอร 49,300.00 48,800.00 48,050.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วั ดุอื่น 3,745.00 1,732.00 4,012.50 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,571,296.80 1,485,950.90 4,089,554.20 5,126,180.00 1,230,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท 0.00 4,610.63 10,908.37 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 4,610.63 10,908.37 12,000.00 12,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,888,627.50 1,696,295.53 4,307,902.57 5,813,630.00 1,922,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ ํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน     จํานวน  7  ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,400

ต้เ ล็ก  แบบ 2 บาน  จํานวน  3  ต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,500

โตะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร   จํานวน  3  ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

โทรศัพทเคลื่อนที่พร้อมซิมการด จํานวน 1 
เคร่ือง

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายการคาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก วน 
แบบต้ังพ้ืน รือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

 ขนาด 30,000 บีทีย จํานวน 1 เคร่ือง
0.00 0.00 0.00 48,100.00 -100 % 0

ครุภัณฑกอ ร้าง

เคร่ืองตบดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เคร่ืองตัด ญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1 เคร่ือง 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ ํารวจ

ล้อวัดระยะทาง           จํานวน    1     อัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุค ํา รับประมวลผล 
จํานวน 1 เคร่ือง

0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0
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เคร่ืองคอมพิวเตอร ํา รับงานประมวลผล 
แบบที่ 2*  (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน  3 เคร่ือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

เคร่ือง ํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA             

      จํานวน   6   เคร่ือง
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค(Smart 

card Reader)จํานวน 1 เคร่ือง
0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 42,240.00 26,905.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 104,715.00 29,270.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,240.00 66,405.00 126,415.00 77,370.00 194,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

1.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ตอจากเดิมถึงไรนาย มศักด์ิ อุนยิ่งเจริญ ม.9 
บ้านปรักประด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
193 เมตร นา 0.15 เมตร รือมีพ้ืนที่ไม
น้อยกวา 772 ตร.ม. ไ ลทาง ินคลุกตาม
ภาพพ้ืนที่

0.00 445,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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1.โครงการกอ ร้างถนนลาดยางแอ ฟัลทติก
คอนกรีต  โดยวิธี   Pavement  in - Place 

 Recycting ายบ้าน นองเปาะ ถึง 
โรงเรียนบ้าน นองเปาะ  ตอนที่ 1  มที่ 2 
บ้าน นองเปาะ   ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 
158 เมตร นา 0.05 เมตร  รือมีพ้ืนที่ไม
น้อยกวา 790 ตร.ม.

0.00 0.00 470,500.00 0.00 0 % 0

10.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
จากบ้านนายบุญช  แ ง ิง ถึงบ้านนาย
ธน าร เรืองเดช  มที่ 11 บ้านชลประทาน
เทพนิมิต  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 190 
เมตร นา 0.15 เมตร  รือมีพ้ืนที่ไมน้อย
กวา 570 ตร.ม. ไ ลทางตาม ภาพพ้ืนที่

0.00 0.00 327,500.00 0.00 0 % 0

11.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ตอจากเดิม ถึง ไรนาย มศักด์ิ อม ุวรรณ 
มที่ 12 บ้าน นองอีนาค ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 150 เมตร นา 0.15 เมตร รือมี
พ้ืนที่ไมน้อยกวา 600 ตร.ม. ลงไ ลทาง ิน
คลุก

0.00 0.00 361,000.00 0.00 0 % 0

12.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
จากถนนเดิม ถึง บ้านนาง าว  
ประทวน ธัญเจริญ มที่ 13 บ้านโป่งคาง 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร นา 
0.15 เมตร  รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 375 ตร
.ม. ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 230,000.00 0.00 0 % 0
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13.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
 บ้านนางวา นา  อิน วาง ถึง
นาง วัน โพธ์ิระ าร มที่ 13 บ้านโป่งคาง 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 126

เมตร นา 0.15 เมตร  รือมีพ้ืนที่ไมน้อย
กวา 378 ตร.ม. ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 231,000.00 0.00 0 % 0

14.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
 ายข้างลานมัน ถึง ถนน  
คอนกรีตเดิม มที่ 14 บ้านเขาชองคับ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร   
นา 0.15 เมตร  รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 

600 ตร.ม. ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 330,000.00 0.00 0 % 0

15.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
 แยกถนนลาดยาง ถึง ไรนาย  
ขวัญชัย มที่ 15 บ้าน ินลาด  ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 190 เมตร  
นา 0.15 เมตร  รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 

760 ตร.ม. ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 423,100.00 0.00 0 % 0

16.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
 บริเวณร้านค้านาย ุนทร ถึง นาง ังเวียน  
กุดดาวงษ  มที่ 16 บ้าน นองแก ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว  190 เมตร นา 0.15 
เมตร  รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 570 ตร.ม. ลง
ไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 319,700.00 0.00 0 % 0
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17.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
 บริเวณบ้านนาย ม มาย ทองมาเอง ถึง ไร
นาง มพิศ  มที่ 17 บ้านทุงดินดํา ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร นา 0.15 
เมตร  รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 750 ตร.ม.   
ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 413,900.00 0.00 0 % 0

18.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
 แยกถนนลาดยาง ถึง บ้านนายเรือ ไพเราะดี 
 มที่ 18 บ้านใ ม นองมะ ังข ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 190 เมตร นา 0.15 เมตร  
รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 760 ตร.ม.ลงไ ลทาง
ินคลุก

0.00 0.00 410,200.00 0.00 0 % 0

2.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
แยกถนนลาดยาง  ถึงบ้านนายประเทือง 
มะกรดอิน มที่ 3 บ้านทุงนาตาป่น  ขนาด
กว้าง  4  เมตรยาว 190  เมตร นา 0.15 
เมตร  รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 760 ตร.ม.ลง
ไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 415,000.00 0.00 0 % 0

2.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
จากบ้านนาย ุวิท ถึง บ้านนางเรณ วางศรี 
ม.11 บ้านชลประทานเทพนิมิตร ผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร นา 0.15 เมตร 
รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 225 ตร.ม. ไ ลทาง
ินคลุกตาม ภาพพ้ืนที่

0.00 109,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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20.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
 ตอจากถนนลาดยาง ถึงไรนายแดง  มที่ 
21 บ้าน ้วยถํ้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  
192 เมตร นา 0.15 เมตร  รือมีพ้ืนที่ไม
น้อยกวา 768 ตร.ม. ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 474,000.00 0.00 0 % 0

3.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
บริเวณ ายทาปลา บริเวณบ้านนาง ีดา ม
ที่ 3 บ้านทุงนาตาป่น  ขนาดกว้าง  3  เมตร
ยาว 250  เมตร นา 0.15 เมตร  รือมี
พ้ืนที่ไมน้อยกวา 750 ตร.ม.ลงไ ลทาง ิน
คลุก

0.00 0.00 428,300.00 0.00 0 % 0

3.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
จากบ้านนางพยอม อนแท้ ถึง ถนนลาดยาง 
ม.17 บ้านทุงดินดํา ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 268 เมตร นา 0.15 เมตร รือมีพ้ืนที่
ไมน้อยกวา 804 ตร.ม. ไ ลทาง ินคลุกตาม
ภาพพ้ืนที่

0.00 391,000.00 0.00 0.00 0 % 0

4.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
ตอจากเดิม ถึง นายม า กา ภักดี มที่ 4 
บ้านพุน้ําร้อน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร นา 0.15 เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 
480 ตร.ม. ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 265,000.00 0.00 0 % 0
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5.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก  
ตอจากถนนคอนกรีตเดิม  ถึงถนน าย 3350 
มที่ 5 บ้านดอนประด ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 141 เมตร นา 0.15 เมตร  รือมีพ้ืนที่
ไมน้อยกวา 564 ตร.ม. ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 254,352.00 0.00 0 % 0

9.โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ายบ้านชลประทานเทพนิมิต ถึง ถนนลาด

ยาง  มที่ 11 บ้านชลประทานเทพนิมิต  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 54 เมตร นา 0.15 
เมตร  รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 162 ตร.ม. ลง
ไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 87,900.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
บริเวณบ้าน นางเบียน นร ิง ถึง บ้านนาง
ยุพา มั่นมา มที่ 11บ้านชลประทานเทพ
นิมิต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 79,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
บริเวณบ้านนายธงชัย ีน้ําเงิน ถึง บ้านนาง
ระเบียบ อนเถ่ือน มที่ 3 บ้านทุงนาตาป่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 376,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ายคุ้ม ้วยพล มที่ 8 บ้านวังน้ําเขียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 198,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ายพุ วาย มที่ 21 บ้าน ้วยถํ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 484,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 14 จากแยกถนนลาดยาง 3086 ถึง

ถนนคอนกรีตเดิมฝั่งตะวันออกลานมัน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 202,950
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 5 บริเวณไรนางชุม แซอึ้ง ถึงไร นาย

ทวน แฉล้ม
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 492,250

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 6 ายข้างวัด นองผือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 292,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กตอ
จากเดิม บริเวณคุ้ม ้วยผาก ตอนที่ 1 มที่ 8 
บ้านวังน้ําเขียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 472,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กตอ
จากเดิมถึงเขตติดตอตําบล นองปรือตอนที่1 
 มที่ 12 บ้าน นองอีนาค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 484,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กตอ
จากถนนเดิม ถึงบริเวณบ้านนางบา ยัน 
กา ภักดี มที่ 18 บ้านใ ม นองมะ ังข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 484,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กตอ
จากบ้านนายบุญธรรม พุมพฤกษ ถึงบริเวณ
บ้านนายบุญช พุมพฤกษ มที่ 15 บ้าน ิน
ลาด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 198,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บริเวณบ้านนาง ุวรรณ มีฤทธ์ิ มที่ 11 บ้าน
ชลประทานเทพนิมิต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บริเวณบ้านนายลํายอง อินทพันธ ถึงบ้าน
นายวุน กองจําปา มที่ 16 บ้าน นองแก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 177,000
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บริเวณไรนายอุทัย แก้มทอง ถึงบริเวณบ้าน
นางอํานวย ุข วั ด์ิ มที่ 10 บ้านดงปอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 356,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนางคํา มะนาว วาน ตอนที่2 มที่ 

13  บ้านโป่งคาง
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 249,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ม
ที่ 17 ายแยกถนนลาดยาง าย 3043 ถึง 
บริเวณไรนายจรัลชัย จันทร ุวรรณ ตอนที่ 2 
มที่ 17 บ้านทุงดินดํา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 379,500

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางแอลฟัลทติก
ตอจากเดิม ตอนที่ 1 มุที่ 20 บ้านโป่งขอย
มอทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 495,000

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ายคุ้ม ้วยพล ตอจากลาดยางเดิม 
ตอนที่ 1 มที่ 8 บ้านวังน้ําเขียว ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 240 เมตร นา 0.05 เมตร รือ
มีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 960 ตร.ม. 

0.00 0.00 485,700.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างระบบประปา มบ้านถังแรง
ดันและวางทอเมน มที่ 7 บ้านโป่งคอม 
บริเวณบ้านนาย ํารวย วังกุม

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
บริเวณ าย ลังโรงเรียนบ้านพุน้ําร้อน มที่ 
4 บ้านพุน้ําร้อน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 480,000

วันท่ีพิมพ : 27/8/2563  11:39:04 น้า : 49/63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแ ง
อาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) มที่ 12 บ้าน
นองอีนาค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 115,300

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแ ง
อาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) มที่ 17 บ้านทุง
ดินดํา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 269,100

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแ ง
อาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) มที่ 21 บ้าน
้วถํ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 192,200

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแ ง
อาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) มที่ 6 บ้าน
นองผือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 115,300

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแ ง
อาทิตย (โคมไฟโซลาเซลล) มที่ 8 บ้านวัง
น้ําเขียว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 192,200

-จายเป็นคาโครงการกอ ร้างลานคอนกรีต
เอนกประ งคภายในที่ทําการองคการบริ าร
วนตําบลดานช้าง มีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 

566.12 ตารางเมตร นา 0.15 เมตร

333,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 533,400.00 945,000.00 5,927,152.00 0.00 6,926,800

รวมงบลงทุน 575,640.00 1,011,405.00 6,053,567.00 77,370.00 7,121,700
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ

โครงการอุด นุนการขยายเขตประปา วน
ภมิภาค าขาอําเภอดานช้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เพ่ือจายเป็นเงินอุด นุนการไฟฟ้า วน
ภมิภาคในการขยายเขตติดต้ังไฟฟ้า
าธารณะ  ขยายเขตไฟฟ้า าธารณะและติด

ต้ังไฟฟ้า  ในเขต อบต.ดานช้าง 

0.00 0.00 574,271.14 0.00 0 % 0

เพ่ือจายใ ้กับการไฟฟ้า วนภมิภาค าขา
อําเภอดานช้างเป็นคาขยายเขตไฟฟ้า ในเขต 
อบต.ดานช้าง

0.00 0.00 0.00 300,000.00 33.33 % 400,000

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน 257,892.47 746,341.05 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 257,892.47 746,341.05 574,271.14 300,000.00 430,000

รวมงบเงินอุดหนุน 257,892.47 746,341.05 574,271.14 300,000.00 430,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 4,788,242.97 5,523,621.58 12,798,612.26 8,383,360.00 12,954,420

งานไฟฟ้าถนน
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ตอจากเดิม ถึงไรนายบรรจง แ นช มที่ 15 
กว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร นา 0.15 
เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 768 ตาราง
เมตร ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 0.00 479,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ตอจาก น้าวัด นองเปาะ ถึงบ้านนายขันตี 
ธรรมศร มที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร นา 0.15 เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อย
กวา 880 ตร.ม. ไ ลทางตาม ภาพพ้ืนที่

0.00 0.00 0.00 454,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ภายในศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน นองเปาะ

0.00 0.00 271,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
แยกเข้า ัวพุน้ําร้อน มที่ 4 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 38 เมตร นา 0.15 เมตร รือมีพ้ืนที่
ไมน้อยกวา 152 ตารางเมตร ลงไ ลทาง ิน
คลุก

0.00 0.00 0.00 97,280.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ายบ้านนายผอง ทานิน มที่ 13 กว้าง 3 

เมตร ยาว 83 เมตร นา 0.15 เมตร รือมี
พ้ืนที่ไมน้อยกวา 249 ตารางเมตร ลงไ ล
ทาง ินคลุก

0.00 0.00 0.00 140,600.00 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
ายรางกะ มก ตอจากเดิมถึงไรนายเชษ ใจ

ดี มที่ 16 กว้าง 4 เมตร ยาว 166 เมตร 
นา 0.15 เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 664 

ตารางเมตร ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 0.00 414,800.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 11 บริเวณบ้าน นาย ิทธิชัย ุวรรณ

ทอง ถึงบริเวณบ้าน นายภา กร แย้มพิกุล 
ขนาดว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร นา 0.15 
เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 450 ตาราง
เมตร ไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 0.00 239,900.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 14 จากแยกถนนลาดยาง 3086 ถึง

ถนนคอนกรีตเดิมฝั่งตะวันตกลานมัน ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 268 เมตร นา 0.15 
เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 804 ตาราง
เมตร ไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 0.00 440,738.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 
มที่ 17 จากแยกถนนลาดยาง าย 3043 

ถึงบริเวณไรนายจรัลชัย จันทร ุวรรณ ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร นา 0.15 
เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 800 ตาราง
เมตร ไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 0.00 422,500.00 -100 % 0

วันท่ีพิมพ : 27/8/2563  11:39:04 น้า : 53/63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านโป่งขอย มอทอง มที่ 20 ตอจาก

ถนนลาดยางถึงไรนางช้าม ปา ภักดี
0.00 0.00 414,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายพุ วาย มที่ 21 กว้าง 4 เมตร ยาว 

195 เมตร นา 0.15 เมตร รือมีพ้ืนที่ไม
น้อยกวา 780 ตารางเมตร ลงไ ลทาง ิน
คลุก

0.00 0.00 0.00 499,200.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ม
ที่ 10 บริเวณไรนายโชคชัย พมุมล ถึงบริเวณ
บ้านนางกรองแก้ว ทองคํา ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 170 เมตร นา0.15 เมตร รือมี
พ้ืนที่ไมน้อยกวา 510 ตารางเมตร ไ ลทาง
ินคลุก

0.00 0.00 0.00 282,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ม
ที่ 3 ตอจากเดิม ถึงบริเวณบ้านนายเกลียว 
คงกัด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
นา 0.15 เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 760 

ตารางเมตร ลงไ ลทาง ินคลุก

0.00 0.00 0.00 419,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก ม
ที่ 5 บริเวณบริษัทไรดานช้าง ถึง บริเวณ ไร
นาย ุชิน วงษ ุวรรณ ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร นา 0.15 เมตร รือมีพ้ืนที่
ไมน้อยกวา 900 ตารางเมตร ไ ลทาง ิน
คลุก

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0
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โครงการกอ ร้างถนนลาดยางพาราแอ ฟัลท
คอนกรีต มที่ 12 บริเวณบ้านนางชญานัน 
บุตรอินทร ถึงบริเวณไร นางน้ําชื้น อิน วาง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร นา 
0.05 เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อยกวา 775 
ตารางเมตร

0.00 0.00 0.00 465,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางพาราแอ ฟัลท
คอนกรีต มที่ 6 บริเวณ ามแยก ไปทางไร 
นายถวัล ุรามาศ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
160 เมตร นา 0.05 เมตร รือมีพ้ืนที่ไม
น้อยกวา 800 ตารางเมตร

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางแอลฟัลทติก
คอนกรีต ายคุ้ม ้วยพล ตอจากลาดยางเดิม 
ตอนที่ 2 มที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร นา 0.05 เมตร รือมีพ้ืนที่ไมน้อย
กวา 920 ตารางเมตร 

0.00 0.00 0.00 470,000.00 -100 % 0

โครงการไฟถนนพลังงานแ งอาทิตย(โซลา
เซลล) มที่ 10

0.00 0.00 0.00 231,000.00 -100 % 0

โครงการไฟถนนพลังงานแ งอาทิตย(โซลา
เซลล) มที่ 11

0.00 0.00 0.00 192,500.00 -100 % 0

โครงการไฟถนนพลังงานแ งอาทิตย(โซลา
เซลล) มที่ 12

0.00 0.00 0.00 192,500.00 -100 % 0

โครงการไฟถนนพลังงานแ งอาทิตย(โซลา
เซลล) มที่ 14

0.00 0.00 0.00 115,500.00 -100 % 0
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โครงการไฟถนนพลังงานแ งอาทิตย(โซลา
เซลล) มที่ 18

0.00 0.00 0.00 308,000.00 -100 % 0

โครงการไฟถนนพลังงานแ งอาทิตย(โซลา
เซลล) มที่ 19

0.00 0.00 0.00 115,500.00 -100 % 0

โครงการไฟถนนพลังงานแ งอาทิตย(โซลา
เซลล) มที่ 20

0.00 0.00 0.00 154,000.00 -100 % 0

โครงการไฟถนนพลังงานแ งอาทิตย(โซลา
เซลล) มที่ 9

0.00 0.00 0.00 115,500.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 685,000.00 7,224,518.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 685,000.00 7,224,518.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 685,000.00 7,224,518.00 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,788,242.97 5,523,621.58 13,483,612.26 15,607,878.00 12,954,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

- คาใช้จายโครงการ งเ ริมอาชีพผ้ดแลผ้
พิการและผ้ งอายุ

32,770.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาใช้จายโครงการศนยพัฒนาครอบครัว
ตําบลดานช้าง

10,760.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการแก้ไขปัญ าการ
วางงาน รือการ งเ ริมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

15,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดฝึกอบรมเจ้า น้าที่/อา า มัคร
ป้องกันไฟป่า( ลัก ตรการป้องกันไฟป่า)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการจิตอา าพัฒนาในโอกา วัน ําคัญ
ของชาติไทย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรม ลัก ตรชุดปฏิบัติการจิต
อา าภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง วนท้อง
ถ่ิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพ้น
ภัยยาเ พติด

0.00 0.00 18,615.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษ
กิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการศนยพัฒนาครอบครัวตําบลดานช้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 58,630.00 0.00 18,615.00 0.00 440,000

รวมงบด้าเนินงาน 58,630.00 0.00 18,615.00 0.00 440,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 108,630.00 0.00 18,615.00 0.00 440,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 108,630.00 0.00 18,615.00 0.00 440,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

-  คาใช้จาย ํา รับโครงการจัดงานประเพณี
ถวายเทียนพรรษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

- คาใช้จายโครงการรณรงคงดเ ล้าเข้า
พรรษา

0.00 0.00 1,200.00 3,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

- คาใช้จาย ํา รับโครงการจัด า นัง ือ ื่อ 
, วั ดุ , อุปกรณ             
         ครุภัณฑที่จําเป็นเพ่ือมอบใ ้กับ
ถานที่อาน นัง ือประจํา มบ้าน/ตําบล

         ของ อบต.ดานช้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

- คาใช้จาย ํา รับโครงการรณรงคงดเ ล้า
เข้าพรรษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

คาใช้จายในพิธีทางศา นาประเพณีและ
วัฒนธรรม วัน ําคัญของทาง ศา นา เชน 
วันเข้าพรรษา , วันออกพรรษา, วันวิ าข
บชา,วันมาฆบชาฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

-คาใช้จายในพิธีทางศา นาประเพณีและ
วัฒนธรรม วัน ําคัญของทางศา นา เชน วัน
เข้าพรรษา,วันออกพรรษา,วันวิ าขบชา,วัน
มาฆบชา ฯลฯ

0.00 750.00 450.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงคงดเ ล้าเข้าพรรษา 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,200.00 1,950.00 1,650.00 3,000.00 43,000

รวมงบด้าเนินงาน 1,200.00 1,950.00 1,650.00 3,000.00 43,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุด นุน วนราชการ 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

191,200.00 1,950.00 1,650.00 3,000.00 43,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด้าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการฟ้ืนฟ ืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม และภมิปัญญาท้องถ่ิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฟ้ืนฟ ืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
และภมิปัญญาท้องถ่ิน

0.00 17,750.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 17,750.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบด้าเนินงาน 0.00 17,750.00 0.00 0.00 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0.00 17,750.00 0.00 0.00 10,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 191,200.00 19,700.00 1,650.00 3,000.00 53,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

โครงการ งเ ริมเกษตรอินทรียชีวีปลอดโรค 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

รวมงบด้าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

โครงการเปลี่ยน อถังเ ล็กเก็บน้ํารปทรง
แชมเปญ มที่ 11 บ้านชลประทานเทพนิมิต 
ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมถังกรองน้ําประปา 
เพ่ือจายเป็นคาโครงการเปลี่ยน อถังเ ล็ก
เก็บน้ํารปทรงแชมเปญ มที่ 11 บ้านชล
ประทานเทพนิมิต ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมถัง
กรองน้ําประปา 

0.00 0.00 380,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 380,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 380,000.00 0.00 0

รวมงานกิจการประปา 0.00 0.00 380,000.00 0.00 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 380,000.00 0.00 0

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม 217,031.00 201,123.00 247,947.00 255,000.00 -1.96 % 250,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 9,614.00 25,000.00 -20 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบ้ียยังชีพผ้ งอายุ 12,492,700.00 13,257,600.00 14,071,600.00 15,029,980.00 -0.2 % 15,000,000

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,550,800.00 2,988,800.00 3,244,800.00 3,400,000.00 2.94 % 3,500,000

เบ้ียยังชีพผ้ป่วยเอด 142,500.00 162,000.00 170,500.00 182,000.00 7.76 % 196,130

ํารองจาย 98,200.00 201,127.00 521,449.00 3,373,400.00 -91.96 % 271,134

รายจายตามข้อผกพัน 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายตามข้อผกพัน 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 4 % 260,000

เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

250,410.00 278,070.00 297,109.40 308,035.00 2.96 % 317,146

รวมงบกลาง 16,001,641.00 17,338,720.00 18,813,019.40 22,823,415.00 19,814,410

รวมงบกลาง 16,001,641.00 17,338,720.00 18,813,019.40 22,823,415.00 19,814,410

รวมงบกลาง 16,001,641.00 17,338,720.00 18,813,019.40 22,823,415.00 19,814,410

รวมแผนงานงบกลาง 16,001,641.00 17,338,720.00 18,813,019.40 22,823,415.00 19,814,410

รวมทุกแผนงาน 43,476,428.88 46,584,090.28 57,780,450.78 68,600,000.00 70,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อง ารบริ าร วนตําบลดานชาง

อํา ภอ ดานชาง   จัง วัด พรรณบรี

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 70,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 14,965,240 บาท

งบบุคลากร รวม 10,654,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,299,200 บาท
งิน ดือนนาย /รองนาย จํานวน 514,080 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือนนาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย
อง ารบริ าร วนตําบล
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล และ ล าน ารนาย อง ารบริ าร
วนตําบล และ ล า ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554

และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557
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งิน าตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย จํานวน 42,120 บาท
พ่ือจาย ปน งิน าตอบแทนประจําตําแ นงนาย อง ารบริ าร
วนตําบล และ งิน าตอบแทนประจําตําแ นงรองนาย อง าร

บริ าร วนตําบล
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล และ ล าน ารนาย อง ารบริ าร
วนตําบล และ ล า ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554

และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557

    

งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย จํานวน 42,200 บาท

พ่ือจาย ปน งิน าตอบแทนพิ ศษนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล และ งิน าตอบแทนพิ ศษรองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล และ ล าน ารนาย อง ารบริ าร
วนตําบล และ ล า ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554

และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557    
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ท่ีปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

พ่ือจาย ปน งิน าตอบแทน ล าน ารนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล และ ล าน ารนาย อง ารบริ าร
วนตําบล และ ล า ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554

และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557     

งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนทองถ่ิน จํานวน 3,614,400 บาท

พ่ือจาย ปน งิน าตอบแทนราย ดือนประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตําบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภา

อง ารบริ าร วนตําบล ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตําบล
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งินตอบแทน
นาย อง ารบริ าร วนตําบล รองนาย อง ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาอง ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
อง ารบริ าร วนตําบล และ ล าน ารนาย อง ารบริ าร
วนตําบล และ ล า ภาอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554

และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 6,355,440 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 4,086,000 บาท

พ่ือจาย ปน า งิน ดือนและ าปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วน
ตําบลตําแ นง ปลัด อบต.,รองปลัด อบต., ัว นา ํานั ปลัด,นั
วิ ราะ นโยบายและแผน,นั ทรัพยา รบ ล,นิติ ร,นั พัฒนา
ชมชน(2), จาพนั งานธร าร(2), จาพนั งานป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย นั วิชา ารตรวจ อบภายใน

- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งาน จํานวน 21,000 บาท

พ่ือจาย ปน งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราวพนั งาน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน

งินประจําตําแ นง จํานวน 270,000 บาท

พ่ือจาย ปน งินประจําตําแ นง ปลัดอง ารบริ าร วน
ตําบล รองปลัดอง ารบริ าร วนตําบล ัว นา ํานั ปลัด
- พ่ือจาย ปน าตอบแทนพิ ศษตามระ บียบ ระทรวง าร
ลัง องปลัดอง ารบริ าร วนตําบลดานชางนั บริ ารระดับ
ลาง

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ประ าศ และ
นัง ือ ั่ง าร"     
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าจางล จางประจํา จํานวน 225,480 บาท
พ่ือจาย ปน าจางล จางประจํา ตําแ นงพนั งาน บนํ้า

- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
   

าตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 1,644,960 บาท

พ่ือ ปน าตอบแทน งินปรับปรง าตอบแทนพนั งานจาง
ตําแ นงพนั งาน ับรถยนต(2),ผชวย จาพนั งาน
ธร าร,ภารโรง,ยาม, นงานท่ัวไป(7)

- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 108,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราวพนั งานจาง     
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
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งบด้าเนินงาน รวม 3,770,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 535,000 บาท
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 435,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
แ อปท. ตามท่ีไดรับมอบ มาย รือท่ี อบต.แตงตั้ง
- พ่ือจาย ปน าตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษ ํา รับพนั งาน วน
ตําบลและพนั งานจาง
- พ่ือจาย ปน งินตอบแทนใ แ จา นาท่ีใน ารปฏิบัติ นาท่ี
ลือ ตั้งผบริ ารทองถ่ินและ มาชิ ภาทองถ่ิน ชน าตอบแทน
ประธาน ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ผอํานวย าร าร ลือ
ตั้ง นายอํา ภอ ผชวยนายทะ บียน พนั งานและ จา นาท่ีท่ี ี่ยว
องใน ารปฏิบัติ นาท่ี ลือ ตั้ง

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด
ประโยชนตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปีแ พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557    

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง ท่ีไดรับอนมัติใ ปฏิบัติ
นาท่ีนอ วลาราช ารป ติ รือ วัน ยดราช าร

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559    
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร จํานวน 50,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ับพนั งาน วน
ตําบล และผซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ี
แ ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

- นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนท่ี ด ท่ี .0422.3/ว 257 ลงวัน
ท่ี 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารง ารศึ ษา
และ า ลา รียน
     

ค่าใช้สอย รวม 1,950,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 200,000 บาท

- พ่ือจาย ปน า ชาทรัพย ิน, าโฆษณาและ ผยแพร, าถาย
อ าร, า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ, า บ้ียประ ัน, าจาง
มาบริ าร, าติดตั้งไฟฟ้า, าติดตั้งประปา, าติดตั้งโทรศัพท, า

ติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆ, าใชจายใน ารดํา นิน ดี และ พ่ือ
ปน าใชจายท่ีปรึ ษา พ่ือ ปนผดํา นิน าร ํารวจและประ มิน
วามพึงพอใจ องประชาชน ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2

/ว7120 ลงวันนท่ี 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปนรายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
1. พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารจัดประชมราช าร ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน และใ มายรวมถึง ารประชมราช ารทาง
ไ ลผานดาว ทียม ชน าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารใน
รณีท่ีมี ารประชม าบ ี่ยวมื้ออา าร า ชา องประชม าใช
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จายอ่ืนๆ ท่ีจํา ปน
ารปะชมราช าร ององ รป รอง วนทองถ่ินท่ี ามารถ บิ
าใชจายได ตอง ปน ารประชมท่ี ี่ยว อง ับภาร ิจ ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน โดยมีวัตถประ ง พ่ือนําผลจา ารประชม
ไป ปนแนวทางใน ารปฏิบัติงาน ององ รป รอง วนทอง
ถ่ิน พ่ือรับทราบนโยบายใน ารทํางาน ประชมช้ีแจง ลั ณฑ
ตางๆ รือซั ซอม วาม าใจในระ บียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบ
และรับฟังปัญ าอป รร รือพิจารณา า อยติ ประ านงาน รือ
แ ไ ปัญ า ฉพาะ รื่องรวม ัน ดังน้ี

1. ารประชมราช ารภายใน นวยงานประจํา ดือน
2. ารประชม ณะ รรม าร ณะอน รรม าร รือ ณะทํา

งานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง
าร ระทรวง

มาดไทย รือ ํา ั่ง ององ รป รอง วน ทองถ่ิน
3. ารประชม ภาทองถ่ิน รือ ณะ รรม ารท่ี ภาทองถ่ินตั้ง

ึ้น
4. ารประชมประชา ม มบาน พ่ือบรณา ารจัดทําแผน

ชมชน รือ รื่องอ่ืนท่ี ฎ มาย  ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง
ารท่ี ระทรวง

ม าดไทย ํา นด
5. ารประชมระ วางอง รป รอง วนทองถ่ิน ับอง ร

ป รอง วนทองถ่ิน
6. ารประชมระ วางอง รป รอง วนถ่ิน ับ วน

ราช าร นวยงานอ่ืน องรัฐ รือ อ ชน
7. ารประชม รณีอ่ืนท่ีจํา ปนใน ารปฏิบัติ นาท่ี ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน

2. พ่ือจาย ปน าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา าร ํา รับ รณี
นวยงานอ่ืน รือบ ลภายนอ าดงาน รือ ยี่ยมชมอง ร

ป รอง วนทองถ่ิน รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจ
ราช าร ารแถลง าว ององ รป รอง วนทองถ่ิน ารมอบ
งิน รือ ิ่ง องบริจา ใ อง รป รอง วนทองถ่ิน
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 150,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บ้ีย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาท่ีพั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ท่ี
จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผบริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จาง รือบ ล ณะบ ลท่ีไดรับอนญาต รืออนมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พ่ือประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แ ไ พ่ิม
ติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559     
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าใชจาย ํา รับ าร ลือ ตั้ง ององ รป รอง วนทองถ่ินตามท่ี
ณะ รรม าร ลือ ตั้ง ํา นด รือ าร ลือ ตั้งแทนตําแ นงท่ีวาง 

ฯลฯ

จํานวน 500,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจาย ํา รับ าร ลือ ตั้ง ององ รป รอง วน
ทองถ่ินตามท่ี ณะ รรม าร ลือ ตั้ง ํา นด รือ าร ลือ ตั้งแทน
ตําแ นงท่ีวางและ ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร ลือ ตั้ง
ององ ารบริ าร วนตําบลดานชาง ตามท่ี ฎ มาย
ํา นด อี ท้ังใ วามรวมมือใน ารประชา
ัมพันธ ารณรง รือ ารใ อมล าว ารแ ประชาชนใ

ทราบถึง ิทธิและ นาท่ีและ ารมี วนรวมทาง าร มืองใน าร
ลือ ตั้ง ภาผแทนราษฎรและ รือ มาชิ วฒิ ภา โดยจาย ปน า
ใชจาย ี่ยว ับ ารจัด ถานท่ี าวั ด รื่อง ียน และ
อป รณ าถาย อ าร าพิมพ อ ารและ ิ่งพิมพ า
นัง ือ าใชจายใน ารติดตอ ื่อ าร า ชาอป รณตางๆ า
ระ ป๋า รือ ิ่งท่ีใชบรรจ อ าร า อง มนา ณ าอา ารวาง

และ รื่องดื่ม า มนา ณวิทยา ร าอา าร ายาน
พา นะ าป้ายโ รง าร าป้ายประชา ัมพันธ าตอบแทน
ณะ รรม าร าใชจายอ่ืนท่ีจํา ปน ํา รับ ารจัดทําโ รง าร

- ปนไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแ ไ พ่ิม ติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562

-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ
อง รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันท่ี 30 มิถนายน 2563 รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6

ร ฎา ม 2561 รื่อง ารซั ซอมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ พ่ือ ปน าใชจายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งทองถ่ิน

     

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:58:17 นา : 10/130



โ รง าร ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติ ารดํา นินงานโ รง ารอัน น่ือง
มาจา พระราชดําริ องพระบาท ม ด็จพระ จาอย ัวภมิพลอดลย
ดช ม ด็จพระนาง จาฯพระบรมราชชินีนาถ และ ม ด็จพระ จาอย
ัวม าวชิราลง รณบดินทร ทพยวราง ร

จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายดํา นิน ารโ รง าร ิจ รรม ฉลิมพระ
ียรติ ารดํา นินงานโ รง ารอัน น่ืองมาจา พระราชดําริ อง

พระบาท ม ด็จพระ จาอย ัวภมิพลอดลย ดช ม ด็จพระนาง
จาฯพระบรมราชินีนาถ และ ม ด็จพระ จาอย ัวม าวชิราลง ร
ณบดินทร ทพยวราง ร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง
ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 57 ลําดับท่ี 4    

โ รง ารฝึ อบรมและศึ ษาดงาน พ่ือ ง ริมและพัฒนาอง วามร
ํา รับผบริ าร มาชิ ภาทองถ่ิน  พนั งาน วนตําบล  ล จาง

และพนั งานจาง

จํานวน 480,000 บาท

- พ่ือจาย ปน ปน าดํา นิน ารโ รง ารฝึ อบรมและศึ ษาดงาน
พ่ือ ง ริมและพัฒนาอง วามร ํา รับผบริ าร มาชิ ภา
ทองถ่ิน พนั งาน วนตําบล ล จางและพนั งานจาง ชน า
อา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 451 ลําดับท่ี 11     
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โ รง าร ง ริม นับ นน ารจัดทําแผนชมชน ารจัดประชม
ประชา ม พ่ือจัดทําแผนฯ

จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง าร ง ริม นับ นน
ารจัดทําแผนชมชน ารจัดประชมประชา ม พ่ือจัดทํา

แผนฯ ชน าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. ๒๕๕๗
-พระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ไ พ่ิม ติม
-พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ แ
อง รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ารจัดทําแผนพัฒนา อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแ ไ พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ.2561

- ปนไปตามตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565

) นาท่ี 450 ลําดับท่ี 8    

โ รง ารอบรมและศึ ษาดงาน พ่ือพัฒนาศั ยภาพใน ารปฏิบัติงาน 
พนั งาน วนตําบล ล จางและพนั งานจาง

จํานวน 300,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารอบรมและศึ ษาด
งาน พ่ือพัฒนาศั ยภาพใน ารปฏิบัติงาน พนั งาน วน
ตําบล ล จางและพนั งานจาง ชน าอา าร าอา ารวางและ

รื่องดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) พ่ิม
ติม ฉบับท่ี 2 นาท่ี 84 ลําดับท่ี 1    
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โ รง ารอบรม ง ริม ณธรรมและจริยธรรมแ ผบริ าร มาชิ
ภาฯ พนั งาน วนตําบล ล จางประจํา พนั งานอง ารบริ าร
วนตําบลดานชาง

จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารอบรม ง ริม
ณธรรมและจริยธรรมแ ผบริ าร มาชิ ภาฯ พนั งาน วน

ตําบล ล จางประจํา พนั งานจางอง ารบริ าร วนตําบลดาน
ชาง ชน าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อง
อง ารบริ าร วนตําบลดานชาง นาท่ี 453 ลําดับท่ี 14  

  

โ รง ารอบรมใ วามรดาน ฎ มายแ ผบริ าร มาชิ ภาทอง
ถ่ิน พนั งาน วนตําบล ล จาง พนั งานจาง และประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายโ รง ารอบรมใ วามรดาน ฎ มายแ ผ
บริ าร มาชิ ภาทองถ่ิน พนั งาน วนตําบล ล จาง พนั งาน
จาง และประชาชน ชน าอา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม า
วิทยา ร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

-ปรา ฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) นาท่ี 450

ลําดับท่ี 10
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าบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ

ค่าวัสดุ รวม 830,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าวั ดตางๆ ท่ีจํา ปนตองใชใน ํานั
งาน ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ดไฟฟ้าและวิทย จํานวน 50,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน โ ม
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโ รโฟน มอแปลงไฟฟ้า ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      

วั ดงานบานงาน รัว จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าวั ดงานบานงาน รัว ชน ถวย าแฟ ไม
วาด ถวยชาม ชอน อม ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      
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วั ด อ ราง จํานวน 30,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด อ ราง
ตางๆ ชน ตะป อน จอบ ียม ลื่อย วาน โถ วม อางลาง
มือ ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      

วั ดยานพา นะและ น ง จํานวน 120,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ น งใน ารซอมรถ
ยนต วน ลาง ององ ารบริ าร วนตําบลดาน
ชาง ชน แบต ตอรี่,ยางนอ ,ยางใน, ายไมล ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      
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วั ด ช้ือ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 300,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด ช้ือ พลิงและ ลอลื่น ชน านํ้ามัน
ดี ซล,นํ้ามัน บนซิน,นํ้ามัน รื่องฯลฯ ํา รับรถยนต วน
ลาง ฯลฯ ององ ารบริ าร วนตําบลดานชาง

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      

วั ด าร ษตร จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด าร ษตร ชน าร มีป้อง ันและ
ําจัดศัตรพืชและ ัตว พันธพืช ปริง อร ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 30,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าวั ดโฆษณาและ ผยแพร ชน าแผนป้าย รือ
แผงปิดประ าศ, าร ียนโป ตอร,พ ันและ ี, รื่อง ยาย ียง
แบบพ พา,ฟิลมถายรปและถานแฟลตฯลฯ พ่ือใชใน ารประชา
ัมพันธตางๆ ององ ารบริ าร วนตําบลดานชาง

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ     

วั ด รื่องแตง าย จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด รื่องแตง าย ฯลฯ ํา รับผมี
ิทธิ ชน อปพร. ปนตน

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ด อมพิว ตอร จํานวน 100,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวัด อมพิว ตอร ชนอป รณบันทึ
อมล ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ แบบ ล ซอร แป้น

พิมพ มา ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      

วั ด รื่องดับ พลิง จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด รื่องดับ พลิง ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท
าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าไฟฟ้า ํา รับ ององ ารบริ าร วนตําบลดาน
ชาง, าไฟฟ้า องอา ารพิพิธภัณฑวัตถโบราณ, าไฟฟ้าศนย ชีพ
ภัย ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ     

าบริ ารโทรศัพท จํานวน 45,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบริ ารโทรศัพท ํา รับท่ีทํา ารอง ารบริ าร
วนตําบลดานชาง, าใชบริ ารโทรศัพท ลื่อนท่ีมอบใ ผมี ิทธิ

ถือ รองและท่ีใช
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      

าบริ ารไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบริ ารไปรษณีย, าธนาณัติ, าซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร, า ชาตไปรษณีย, าธรรม นียม ารโอน งินในระบบ
บริ าร าร งิน าร ลังภา รัฐแบบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS)
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      
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าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม จํานวน 80,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม ชน าใชจาย

ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ต รวมถึงอิน ตอร น็ต ารดและ า
ื่อ ารอ่ืนๆ าโทรภาพ รือโทร ารฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      
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งบลงทุน รวม 382,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 382,600 บาท
รภัณฑ ํานั งาน

รื่องปรับอา าศ แบบแย วน นาด 36,000 บีทีย จํานวน 1 
รื่อง

จํานวน 47,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ แบบแย วน แบบตั้งพ้ืน
รือแบบแ วน นาด 36,000 บีทีย จํานวน 1 รื่อง

1. นาดท่ี ํา นด ปน นาดไมต่ํา วา 36,000 บีทีย
2.รา าท่ี ํา นด ปนรา าท่ีรวมติดตั้ง
3. รื่องปรับอา าศท่ีมี วาม ามารถใน ารทํา วาม ย็น นาดไม

ิน 40,000 บีทีย ตองไดรับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อต า รรม และ ลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5

4.ตอง ปน รื่องปรับอา าศท่ีประ อบ ํา ร็จรปท้ังชด ท้ัง นวย
ง วาม ย็นและ นวยระบาย วามรอนจา โรงงาน ดียว ัน

5.มี วาม นวง วลา ารทํางาน อง อม พร ซอร
6. ารจัดซื้อ รื่องปรับอา าศ นาดอ่ืนๆ(นอ จา อ3)

นอ นือจา ารพิจารณาดานรา าแลว พ่ือ ปน ารประ ยัด
พลังงาน วามพิจารณาจัดซื้อ รื่องปรับอา าศท่ีมี า
ประ ิทธิภาพพลังงานตามฤด าล (SEER) ง วา
7. ารติดตั้ง รื่องปรับอา าศ
1.แบบแย วน ประ อบดวยอป รณ ดังน้ี วิตซ 1 ตัว ทอทอง
แดงไป ลับ มฉนวนยาว 4 มตร ายไฟยาวไม ิน 15 มตร
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ ฉบับ ดือน
ธันวา ม 2562 องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ
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ตใ แฟ้ม อ าร ระจ บาน ลื่อน  จํานวน    5  ต จํานวน 25,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อตใ แฟ้ม อ าร ระจ บาน ลื่อน จํานวน 5

ต
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
-ใชรา าตามทองตลาด น่ืองจา ไมมีรา าตามรา ามาตรฐาน
รภัณฑ

ต ล็  แบบ  2 บาน  จํานวน 4 ต จํานวน 22,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อต ล็ แบบ 2 บาน จํานวน 4 ต
โดยมี ณลั ษณะ
1.มีมือจับชนิดปิด
2.มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
3. ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
-ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ ฉบับ ดือนธันวา ม 2562

  

รภัณฑยานพา นะและ น ง

ป้าย าม ลี่ยม ยดตรวจ จํานวน 25,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าป้าย าม ลี่ยม ยดตรวจ จํานวน 2 ชด
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ3

นา 59 อ 6
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รภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
ซม ฉลิมพระ ียรติแบบไฟ บอร ลา  รบชด พรอมติดตั้ง นาด
วาง 3 มตร ง5.20 มตร จํานวน 1 ซม

จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อซม ฉลิมพระ ียรติแบบไฟ บอร ลา รบ
ชด พรอมติดตั้ง นาด วาง 3 มตร ง 5.20 มตร จํานวน 1 ซม
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 58 อ 2

โทรทัศน แอล อีดี(LED TV) แบบ SMART TV นาด 50 น้ิว  
จํานวน 1 รื่อง

จํานวน 20,600 บาท

- พ่ือจาย ปนจัดซื้อโทรทัศน แอล อีดี(LED TV)
แบบ SMART TV นาด 50 น้ิว จํานวน 1 รื่อง
ระดับ วามละ อียดจอภาพ 3840 x 2160 พิ ซล
1) ระดับ วามละ อียด ปน วามละ อียด องจอ

ภาพ (Resolution) (พิ ซล)
2) นาดท่ี ํา นด ปน นาดจอภาพ (น้ิว)
3) แ ดงภาพดวย ลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ามารถ ช่ือมตออิน ตอร น็ตได(Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง พ่ือ าร ช่ือมตอ ัญญาณ

ภาพและ ียง
6) ชองตอ USB ไมนอย ว่ํา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ พลง และ

ภาพยนตร
7) มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ ฉบับ ดือน ธันวา ม 2562

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 58 อ 4
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โทรทัศน แอล อีดี(LED TV) แบบ SMART TV นาด 65 น้ิว  
จํานวน 1 รื่อง

จํานวน 36,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อโทรทัศน แอล อีดี(LED TV)
แบบ SMART TV นาด 65 น้ิว จํานวน 1 รื่อง
ระดับ วามละ อียดจอภาพ 3840 x 2160 พิ ซล
1) ระดับ วามละ อียด ปน วามละ อียด องจอ

ภาพ (Resolution) (พิ ซล)
2) นาดท่ี ํา นด ปน นาดจอภาพ (น้ิว)
3) แ ดงภาพดวย ลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ามารถ ช่ือมตออิน ตอร น็ตได(Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมนอย วา 2 ชอง พ่ือ าร ช่ือมตอ ัญญาณ

ภาพและ ียง
6) ชองตอ USB ไมนอย ว่ํา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ พลง และ

ภาพยนตร
7) มีตัวรับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ ฉบับ ดือน ธันวา ม 2562

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 58 อ 5

ป้ายบอ ทาง า อง ารบริ าร วนตําบลดานชาง จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าป้ายบอ ทาง า อง ารบริ าร วนตําบลดาน
ชาง
-ใชรา าตามทองตลาด น่ืองจา ไมมีรา าตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 58 อ 3

รภัณฑ อมพิว ตอร
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รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอภาพ นาด
ไมนอย วา 19 น้ิว) จํานวน 1 รื่อง

จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวล
ผล แบบท่ี 2* (จอภาพ นาดไมนอย วา 19 น้ิว) จํานวน 1

รื่อง)
โดยมี ณลั ษณะ
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า

พ้ืนฐานไมนอย วา 3.0 GHz และมี ท โนโลยี พ่ิม ัญญาณ
นาฬิ าไดใน รณีท่ีตองใช วาม ามารถใน
ารประมวลผล ง จํานวน 1 นวย

- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน
นาดไมนอย วา 12 MB

- มี นวยประมวลผล พ่ือแ ดงภาพ โดยมี ณลั ษณะอยางใด
อยาง น่ึง รือดี วา ดังน้ี
1) ปนแผงวงจร พ่ือแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ท่ีมี นวย
วามจํา นาดไมนอย วา 2 GB รือ

2) มี นวยประมวลผล พ่ือแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics

Processing Unit ท่ี ามารถใช นวย วามจํา ลั ใน ารแ ดง
ภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ
3) มี นวยประมวลผล พ่ือแ ดงภาพท่ีมี วาม ามารถใน ารใช
นวย วามจํา ลั ใน ารแ ดงภาพ
นาดไมนอย วา 2 GB

- มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
นอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไม
นอย วา 2 TB รือ ชนิด Solid State
Drive นาด วามจไมนอย วา 480 GB จํานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ช่ือมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
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วา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและ มา
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 น้ิว จํานวน 1 นวย
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563

รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 1 
รื่อง

จํานวน 27,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED
ี ชนิด Network แบบท่ี 2 จํานวน 1 รื่อง
ณลั ษณะพ้ืนฐาน

- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 27 นาตอนาที (ppm)

- มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 27

นาตอนาที (ppm)

- ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัตโนมัติได
- มี นวย วามจํา (Memory) นาดไมนอย วา 512 MB
- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ช่ือมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย
วา 1 ชอง รือ ามารถใชงานผาน รือ ายไร าย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 250 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ปนไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563

งบเงินอุดหนุน รวม 158,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 158,000 บาท
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งินอด นน วนราช าร
โ รง ารจัดงานประจําปี" ทศ าล ินปลา ิน ็ด อา ารร ด็ด 
อํา ภอดานชาง"

จํานวน 60,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารจัดงานประจําปี" ทศ าล ินปลา ิน
็ด อา ารร ด็ด อํา ภอดานชาง"

- ปนไปตามระ บียบ ระทรววงม าดไทยวาดวย งินอด นน
อง รป รอง วนทอง พ.ศ. 2559, ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา
และ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 นา 407

ลําดับท่ี 1

     

โ รง ารจัดงานรัฐพิธีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อํา ภอดาน
ชาง จัง วัด พรรณบรี

จํานวน 28,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าอด นนโ รง ารจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 อํา ภอดานชาง จัง วัด พรรณบรี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรววงม าดไทยวาดวย งินอด นน
อง รป รอง วนทอง พ.ศ. 2559,ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา
และ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบล นา 404 ลําดับท่ี 2
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โ รง ารรณรง ป้อง ันและแ ไ ปัญ ายา พติดพ้ืนท่ีจัง วัด
พรรณบรี ประจําปี 2564

จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าอด นนโ รง ารรณรง ป้อง ันและแ ไ ปัญ า
ยา พติดพ้ืนท่ีจัง วัด พรรณบรี ประจําปี 2564 ท่ีทํา าร
ป รอง จัง วัด พรรณบรี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรววงม าดไทยวาดวย งินอด นน
อง รป รอง วนทอง พ.ศ. 2559,ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาดวย าใชจายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬา
และ าร งนั ีฬา ารวม ารแ ง ัน ีฬา อง อปท. พ.ศ.2559

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)แ ไ รั้งท่ี 2

ององ ารบริ าร วนตําบล นา 8 ลําดับท่ี 3

    

โ รง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน อํา ภอดานชาง จัง วัด พรรณบรี

จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าอด นน โ รง ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย
ลือประชาชน ององ รป รอง วนทองถ่ิน อํา ภอดาน

ชาง จัง วัด พรรณบรี
- ปนไปตามระ บียบ ระทรววงม าดไทยวาดวย งินอด นน
อง รป รอง วนทอง พ.ศ. 2559

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) นา 459

ลําดับท่ี 24
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,315,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,319,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 3,319,200 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 2,411,640 บาท

- พ่ือจาย ปน า งิน ดือนและ าปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วน
ตําบลตําแ นงผอํานวย าร อง ลัง,นั วิชา าร งินและบัญชี,นั
วิชา ารจัด ็บรายได,นั วิชา ารพั ด, จาพนั งาน าร งินฯ, จา
พนั งานพั ด
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท
- พ่ือจาย ปน า งินประจําตําแ นงฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน     

าจางล จางประจํา จํานวน 214,560 บาท

- พ่ือจาย ปน าจางล จางประจํา ตําแ นง จา นาท่ีจัด ็บราย
ได      
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
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าตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 627,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจางพนั งานจางท่ีมีอยใน นวยงาน ไดแ ผช.นั
วิชา าร งินฯ , ผช. จาพนั งาน าร งินฯ , นงานท่ัวไป(2)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน     

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 24,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมตางๆ องพนั งานจางใน นวยงาน      
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
งบด้าเนินงาน รวม 872,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 150,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
แ อปท.ตามท่ีไดรับมอบ มาย รือท่ี อบต.แตงตั้ง และ พ่ือจาย
ปน าตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษ ํา รับพนั งาน วนตําบล
และพนั งานจาง รือ าตอบแทนตาม ิทธิท่ีมี ฎ มาย
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด
ประโยชนตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปีแ พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร จํานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนตําบล
รือตามท่ี ฎ มาย ํา นด

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ี

แ ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

- นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนท่ี ด ท่ี .0422.3/ว 257 ลงวัน
ท่ี 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารง ารศึ ษา
และ า ลา รียน     

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจาย ตางๆ ชน ารับวาร าร, นัง ือพิมพ, ิ่ง
พิมพตางๆ
า ย็บ ลม นัง ือ , าป นัง ือ, อบัญญัติ ฯลฯ าธรรม นียม

และ
าลงทะ บียน ฯลฯ , าโฆษณาและ ผยแพร พ่ือประชา ัมพันธ
ี่ยว ับ
ิจ ารตาง ๆ อง อบต.ฯลฯ าใชจายในโ รง ารฝึ อบรม

ตางๆ ฯลฯ
าจาง มาบริ ารฯลฯ าใชจายใน ารดํา นิน ดีตาม ํา

พิพา ษา ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2

/ว7120 ลงวันนท่ี 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจายประ
อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช
อย วั ดและ า าธารณปโภ
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 70,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บ้ีย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาท่ีพั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ท่ี
จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผบริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จาง รือบ ล ณะบ ลท่ีไดรับอนญาต รืออนมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พ่ือประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร
ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 ,แ ไ พ่ิม
ติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

    

โ รง าร พ่ิมประ ิทธิภาพใน ารจัด ็บภาษีท่ีดินและ ิ่งปล ราง
ตาม พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562

จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร พ่ิมประ ิทธิภาพใน ารจัด ็บภาษีท่ีดิน
และ ิ่งปล รางตาม พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ ิ่งปล
ราง พ.ศ.2562

- ปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน และ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ฉบับท่ี 3

นา56 อ 2
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โ รง ารใ วามร ี่ยว ับภาษีท่ีดินและ ิ่งปล รางตามพระราช    
  
บัญญัติภาษีท่ีดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562  และ ฏ มายท่ี ี่ยว
องอ่ืน

จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารใ วามร ี่ยว ับภาษีท่ีดินและ ิ่งปล
รางตามพระราช บัญญัติภาษีท่ีดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562

และ ฏ มายท่ี ี่ยว องอ่ืน
- ปนไปตามพระราช บัญญัติภาษีท่ีดินและ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 56 อ 1

าบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือ ปน าบํารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พ่ือใ ามารถใช
งาน
ไดตามป ติ ชน าบํารงรั ษา าซอมแซมทรัพย ิน รภัณฑ
ตาง ๆ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน    
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าวั ดตาง ๆ ท่ีจํา ปนตองใชใน ํานั งาน ชน
ระดาษ,แฟ้ม,ปา า,ดิน อ ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ

วั ดยานพา นะและ น ง จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ น ง ชน แบต ตอรี่,
ยางนอ ,ยางใน ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ด ช้ือ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 80,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ ช้ือ พลิงและ ลอลื่น ํา รับรถยนต วน
ลาง,

จั รยานยนต ฯลฯ นํ้ามันดี ซล,นํ้ามัน บนซิน,นํ้ามัน รื่องฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ

วั ด อมพิว ตอร จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน แผน รือจานบันทึ
อมล
ทปบันทึ อมล , ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพแบบ ล ซอร
แผน รองแ ง , แผงแป้นพิมพ ,โปรแ รม อมพิว ตอร ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
าบริ ารโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโทรศัพทท่ีใน ารติดตอราช าร าใชบริ าร
โทรศัพท ลื่อนท่ีมอบใ ผมี ิทธิถือ รองและท่ีใช      
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ

งบลงทุน รวม 124,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,200 บาท
รภัณฑ ํานั งาน

าอ้ีทํางาน   จํานวน   7     ตัว จํานวน 22,400 บาท

พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ าอ้ีทํางาน จํานวน 7ตัว ตัวละ 3,200

บาท        
รวม 22,400 บาท        
มีลั ษณะดังน้ี าอ้ีบนวม มีพนั พิง ลัง ลอ ลื่อน ปรับระดับ
ได มีท่ีพั แ นท้ัง อง าง
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ      
-จัด าโดย ืบรา าจา ทองตลาด น่ืองจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ        
องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวา ม 2562   
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ต ล็  แบบ 2 บาน จํานวน 3 ต จํานวน 16,500 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อต ล็ แบบ 2 บาน จํานวน 3 ต  
ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ โดยมี ณลั ษณะ      
1.มีมือจับชนิดปิด      
2.มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน      
3. ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม(มอ .) 
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
-ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ ฉบับ ดือนธันวา ม 2562

โตะวาง รื่อง อมพิว ตอร   จํานวน  2 ชด จํานวน 8,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อโตะวาง รื่อง อมพิว ตอร จํานวน 2

ชด ชดละ 4,000 บาท รวม 8,000 บาท
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ จัด าโดย ืบรา าจา ทอง
ตลาด น่ืองจา ไมมีตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ อง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ ธันวา ม 2562      

รภัณฑยานพา นะและ น ง

รถจั รยานยนต   จํานวน  1  ัน จํานวน 44,800 บาท

- พ่ือจาย ปน ารถจั รยานยนต นาด 110 ซีซี แบบ ียร
ธรรมดา จํานวน 1 ัน       
ณลั ษณะพ้ืนฐาน        
นาด 110 ซีซี แบบ ียรธรรมดา       

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ  
-ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ ฉบับ ดือนธันวา ม 2562

รภัณฑ อมพิว ตอร
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รื่อง อมพิว ตอร  ํา รับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแ ดงภาพ
ไมนอย วา 19 น้ิว) จํานวน  1 รื่อง

จํานวน 30,000 บาท

พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวล
ผล (แบบท่ี 2)        

จํานวน 1 รื่อง        
ณลั ษณะพ้ืนฐาน        

- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 แ น
ลั (6 core) โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ า        

พ้ืนฐานไมนอย วา 3.0 GHz และมี ท โนโลยี พ่ิม ัญญาณ
นาฬิ าไดใน รณีท่ีตองใช วาม ามารถใน        
ารประมวลผล ง จํานวน 1 นวย        

- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน        
นาดไมนอย วา 12 MB        

- มี นวยประมวลผล พ่ือแ ดงภาพ โดยมี ณลั ษณะอยางใด
อยาง น่ึง รือดี วา ดังน้ี        
1) ปนแผงวงจร พ่ือแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ท่ีมี นวย
วามจํา นาดไมนอย วา 2 GB รือ        

2) มี นวยประมวลผล พ่ือแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง แบบ Graphics        

Processing Unit ท่ี ามารถใช นวย วามจํา ลั ใน ารแ ดง
ภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ        
3) มี นวยประมวลผล พ่ือแ ดงภาพท่ีมี วาม ามารถใน ารใช
นวย วามจํา ลั ใน ารแ ดงภาพ        
นาดไมนอย วา 2 GB        

- มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
นอย วา 8 GB        
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไม
นอย วา 2 TB รือ ชนิด Solid State        
Drive นาด วามจไมนอย วา 480 GB จํานวน 1 นวย        
- มีDVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย        
- มีชอง ช่ือมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน        
ไมนอย วา 1 ชอง        
- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
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วา 3 ชอง        
- มีแป้นพิมพและ มา         
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 น้ิว จํานวน 1 นวย
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ  
- ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด าอป รณและ
ระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา
ม 2563        

รื่อง ํารองไฟฟ้า นาด 800 va  จํานวน 1 รื่อง จํานวน 2,500 บาท

- พ่ือจาย ปน า รื่อง ํารองไฟฟ้า นาด 800 va จํานวน 1

รื่อง      
ณลั ษณะพ้ืนฐาน      1.มี ําลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย
วา 800 AV (watts)      

2. ามารถ ํารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที 
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ      
- ปนไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 150,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

โ รง าร ง ริมพัฒนาศั ยภาพอา า มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร ง ริมพัฒนาศั ยภาพอา า มั ร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 2 นา 55 อ 1

โ รง ารอบรมใ วามร ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ
ประชาชนใน ต อบต.ดานชาง

จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารอบรมใ วามร ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยแ ประชาชนใน ต อบต.ดานชาง

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 2 นา 55 อ 2
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,850,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,535,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,535,580 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 1,055,940 บาท

- พ่ือจาย ปน า งิน ดือนและ าปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วน
ตําบล
ตําแ นง ผอํานวย าร อง ารศึ ษา ศา นา และวัฒนธรรม(นั
บริ ารงาน ารศึ ษาระดับตน),นั วิชา ารศึ ษา , จาพนั งาน
ธร าร
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน

     

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินประจําตําแ นง ตําแ นง ผอํานวย าร อง าร
ศึ ษา ศา นา และวัฒนธรรม(นั บริ ารงาน ารศึ ษาระดับ
ตน)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน     
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าตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 413,640 บาท
- พ่ือจาย ปน าตอบแทนและ า งินปรับปรง าตอบแทนพนั งาน
จางตามภาร ิจ,พนั งานจาง, ผชวยนั วิชา าร งินและบัญชี, น
งานท่ัวไป(2)
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน    

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 24,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราวพนั งานจางตาม
ภาร ิจ,พนั งานจาง
- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิม าวิชา(พ. .ว.)พนั งานจางตาม
ภาร ิจ,พนั งานจาง ตําแ นงผชวยนั วิชา าร งินและบัญชี, น
งานท่ัวไป
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน     
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งบด้าเนินงาน รวม 1,246,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 150,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบแทนผปฎิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ
อง รป รอง วนทองถ่ินและ พ่ือจาย ปน งินประโยชนตอบ
แทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษ รือ าตอบแทนตาม ิทธิท่ีมี ฏ มาย
ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ตามท่ี ํา นดไว ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด
ประโยชนตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปีแ พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557

     

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 4,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน พนั งานจาง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559     
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ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 400,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าถาย อ าร , พ่ือจาย ปน า ย็บ นัง ือ รือ า
ป นัง ือ
พ่ือจาย ปน า ชาทรัพย ิน , พ่ือจาย ปน าโฆษณาและ ผยแพร
พ่ือจาย ปน า บ้ียประ ัน, พ่ือจาย ปน าจาง มาบริ าร
พ่ือจาย ปน าติดตั้งไฟฟ้า, พ่ือจาย ปน าติดตั้งประปา
พ่ือจาย ปน าติดตั้งโทรศัพท, พ่ือจาย ปน าติดตั้ง รื่องรับ
ัญญาณตางๆ
พ่ือจาย ปน าธรรม นียมตาง ๆ, พ่ือจาย ปน า นัง ือ
พิมพ,วาร าร ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2

/ว7120 ลงวันนท่ี 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจายประ
อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช
อย วั ดและ า าธารณปโภ
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 150,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร
และนอ ราชอาณาจั ร ชน า บ้ีย ลี้ยง ดินทาง าพา นะ า
ชาท่ีพั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน าผานทางดวน
พิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลงทะ บียนตางๆ ท่ี
จํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผบริ าร มาชิ ภา
อง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล และพนั งาน
จาง รือบ ล ณะบ ลท่ีไดรับอนญาต รืออนมัติใ ดินทาง
ไปราช าร พ่ือประชม ฝึ อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไป
ติดตอราช าร - ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย า
ใชจายใน าร ดินทางไปราช าร อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2555แ ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

     

าบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- พ่ือจาย ปน า าบํารงรั ษาและบํารงทรัพย ิน พ่ือใ ามารถ
ใชงานไดตามป ติ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 60,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าวั ดตางๆ ท่ีจํา ปนตองใชใน ํานั
งาน ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
     

วั ดไฟฟ้าและวิทย จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน โ ม
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโ รโฟน มอแปลงไฟฟ้า ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      

วันที่พิมพ : 27/8/2563  11:58:18 นา : 47/130



วั ดงานบานงาน รัว จํานวน 50,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าวั ดงานบานงาน รัว ชน ถวย าแฟ ไม
วาด ถวยชาม ชอน อม ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      

วั ด อ ราง จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด อ ราง ชน อน วาน ลื่อย ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      
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วั ด ช้ือ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด ช้ือ พลิงและ ลอลื่น ชน านํ้ามัน
ดี ซล,นํ้ามัน บนซิน,นํ้ามัน รื่อง ํา รับรถยนต วน ลางและ
รภัณฑวั ดท่ีใชในราช าร

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      

วั ด าร ษตร จํานวน 15,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด าร ษตร ชน าร มีป้อง ัน และ
ําจัดศัตรพืช และ
ัตว พันธพืช ปิง อร จอม ียมฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 5,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าวั ดโฆษณาและ ผยแพร ชน าแผนป้าย รือ
แผงปิดประ าศ, าร ียนโป ตอร,พ ันและ ี, รื่อง ยาย ียง
แบบพ พา,ฟิลมถายรปและถานแฟลตฯลฯ พ่ือใชใน ารประชา
ัมพันธตางๆ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      

วั ด อมพิว ตอร จํานวน 250,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชนอป รณบันทึ
อมล ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ แบบ ล ซอร แป้น

พิมพ มา ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      
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วั ดอ่ืน จํานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดอ่ืนๆ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
าบริ ารโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโทรศัพท ลื่อนท่ีและอิน ตอร น็ต รือบริ ารท่ี
ี่ยว อง ํา รับอง ารบริ าร วนตําบลดานชางใน าร

ประ านราช ารบริ ารประชาชน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      
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งบลงทุน รวม 68,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,500 บาท
รภัณฑ ํานั งาน

ตใ แฟ้ม อ าร ระจ บาน ลื่อน  จํานวน     2   ต จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อตใ แฟ้ม อ าร ระจ บาน
ลื่อน จํานวน 2 ต
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
-รา าตามทองตลาด น่ืองจา ไมมีรา าตามรา ามาตรฐาน
รภัณฑ

รภัณฑงานบานงาน รัว

รื่องตัด ญาแบบ อแ ็ง จํานวน 3 รื่อง จํานวน 28,500 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องตัด ญาแบบ อแ ็ง จํานวน 3 รื่อง
รื่องๆละ 9,500 บาท

โดยมี ณลั ษณะ
ปน รื่องตัด ญาแบบ ะพาย รื่องยนต นาดไมนอย วา 1.4

แรงมาปริมาตร ระบอ บไมนอย วา 30 ซี ซี พรอมใบมีด
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
-ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ ฉบับ ดือนธันวา ม 2562 
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ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ

โ รง าร ั้น อง พ่ือแบงพ้ืนท่ี ท่ีอาน นัง ือทองถ่ินรั ารอานใ
ปน ัด วน

จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร ั้น อง พ่ือแบงพ้ืนท่ี ท่ีอาน นัง ือทอง
ถ่ินรั ารอานใ ปน ัด วน ประจํา มบาน/ตําบล อง อบต.ดาน
ชาง(ตามโ รง ารท่ีอาน นัง ือทองถ่ินรั ารอาน) อง รม ง

ริม ารป รองทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท.0816.5/ว2550 ลว 10

พ.ย. 2560

- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน) (พ.ศ
.2561-2565) นาท่ี 260 ลําดับท่ี 12)

(ตามรา า ลาง และรปแบบท่ี องชาง อง ารบริ าร วนตําบล
ดานชาง ํา นด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,173,770 บาท
งบบุคลากร รวม 1,757,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,757,520 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 890,040 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือน าราช าร ร
- พ่ือจาย ปน งิน ดือน าราช าร รผดแล ด็
- พ่ือจาย ปน งินปรับปรง งิน ดือน าราช าร ร และ งิน ดือน า
ราช าร รผดแล ด็ ประจําปี     
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
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งินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินประจําตําแ นง าราช าร ร     
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
าตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 741,480 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบแทนพนั งานจาง ผดแล ด็ (ทั ษะ),ผดแล
ด็ (ท่ัวไป)
- พ่ือจาย ปน งินปรับปรง าตอบแทนพนั งานจาง ผดแล
ด็ (ทั ษะ),ผดแล ด็ (ท่ัวไป)    
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 84,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราวพนั งานจาง ผดแล
ด็ (ทั ษะ),ผดแล ด็ (ท่ัวไป)     
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
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งบด้าเนินงาน รวม 3,391,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 150,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินประโยชนตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด
ประโยชนตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปีแ พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2557     

งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย า ารศึ ษา องบตร
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษา องบตรพนั งาน วนตําบล พ.ศ. 2541 และท่ีแ ไ
พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

    

ค่าใช้สอย รวม 1,091,250 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

- โ รง ารปลอดภัยไว อน (ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นอง ปาะ) จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายโ รง ารปลอดภัยไว อน(ศนยพัฒนา ด็ ล็
บาน นอง ปาะ)
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 329 ลําดับท่ี 13

โ รง ารปลอดภัยไว อน(ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานพนํ้ารอน) จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารปลอดภัยไว อน(ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน
พนํ้ารอน)
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 323 ลําดับท่ี 3
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โ รง ารแปรงฟันตอน ชาฟัน วย ดใ (ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานชล
ประทาน ทพนิมิตร

จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายโ รง ารแปรงฟันตอน ชาฟัน วย ดใ (ศนย
พัฒนา ด็ ล็ บานชลประทาน ทพนิมิตร)
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 326 ลําดับท่ี 8

โ รง ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ปลอดโร  (ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานพนํ้า
รอน)

จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารศนยพัฒนา ด็ ล็ ปลอดโร (ศนย
พัฒนา ด็ ล็ บานพนํ้ารอน
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 322 ลําดับท่ี 1

โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าพัฒนาผ
ประ อบวิชาชีพ รท่ี ัง ัดศนยพัฒนา ด็ ล็ ององ รป รอง
วนทองถ่ิน)

จํานวน 80,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าพัฒนาผประ อบวิชาชีพ รท่ี ัง ัดศนยพัฒนา ด็
ล็ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือดวนท่ี ด ท่ี มท 0808.2/ว 2886 ลงวันท่ี 28

มิถนายน 2562 รื่องซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2563 ออง รป รอง วนทองถ่ิ     
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โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา (อา าร ลางวัน
ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ององ ารบริ าร วนตําบลดานชาง

จํานวน 600,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าอา าร ลางวันศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน 5

ศนยฯ ไดแ
1. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานพนํ้ารอน
2. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานปรั ประด
3. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานชลประทาน ทพนิมิตร
4. ศนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัดดอนประด
5. ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นอง ปาะ
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน (พ.ศ
.2561-2565) นาท่ี 339 ลําดับท่ี 34

ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนท่ี ด ท่ีมท 0816.2/ ว
4110 ลงวันท่ี 14 ร ฎา ม 2563

รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนท่ัวไปดาน ารศึ ษา ององ ร ป รอง วนทอง

ถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลและอง าร
บริ าร วนตําบล)
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โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา าจัด าร รียน 
าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย ัว)

จํานวน 220,000 บาท

- าจัด าร รียน าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ (ราย
ัว)

อัตรา นละ 1700 บาท/ปี
- พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารจัด าร รียน าร อน องศนย
พัฒนา ด็ ล็ จํานวน 5 ศนย ไดแ
1.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานพนํ้ารอน มท่ี 4

2.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานชลประทาน ทพนิมิตร มท่ี 11

3.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานปรั ประด มท่ี 9

4.ศนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัด นอง ปาะ มท่ี 2

5.ศนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัดดอนประด มท่ี 18

- าจัด าร รียน าร อน อัตรา นละ 1,700 บาท/ปี
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 338 ลําดับท่ี 33

(ท้ังน้ีจะ บิ จายไดตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองทองถ่ิน)

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนท่ี ด ท่ีมท 0816.2/ ว
4110 ลงวันท่ี 14 ร ฎา ม 2563

รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนท่ัวไปดาน ารศึ ษา ององ ร ป รอง วนทอง

ถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลและอง าร
บริ าร วนตําบล)
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนท่ี ด ท่ีมท 0816.2/ ว
4110 ลงวันท่ี 14 ร ฎา ม 2563

รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนท่ัวไปดาน ารศึ ษา ององ ร ป รอง วนทอง

ถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลและอง าร
บริ าร วนตําบล)
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โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา ด็
ล็ บานชลประทาน ทพนิมิต มท่ี 11

จํานวน 28,250 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา ใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด
) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานชลประทาน ทพนิมิต มท่ี 11

- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
- าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200

บาท/ปี
- า รื่องแบบนั รียน อัตรา นละ 300

บาท/ปี
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430

บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2

/ว 4110 ลงวันท่ี 14 ร ฎา ม 2563

- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 365 ลําดับท่ี 75

(ท้ังน้ีจะ บิ จายไดตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองทองถ่ิน)    
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โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา ด็
ล็ บานปรั ประด มท่ี 9

จํานวน 22,600 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา ใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด
) ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานปรั ประด มท่ี 9

- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
- าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200

บาท/ปี
- า รื่องแบบนั รียน อัตรา นละ 300

บาท/ปี
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430

บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนท่ี ด ท่ีมท 0816.2/ ว
4110 ลงวันท่ี 14 ร ฎา ม 2563

รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนท่ัวไปดาน ารศึ ษา ององ ร ป รอง วนทอง

ถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลและอง าร
บริ าร วนตําบล)
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 366 ลําดับท่ี 76

(ท้ังน้ีจะ บิ จายไดตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองทองถ่ิน)     
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โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา ด็
ล็ บานพนํ้ารอน มท่ี 4

จํานวน 45,200 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา ใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด) ศนย
พัฒนา ด็ ล็ บานพนํ้ารอน มท่ี 4      

- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
- าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200

บาท/ปี
- า รื่องแบบนั รียน อัตรา นละ 300

บาท/ปี
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430

บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2

/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถนายน 2561

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนท่ี ด ท่ีมท 0816.2/ ว
4110 ลงวันท่ี 14 ร ฎา ม 2563

รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนท่ัวไปดาน ารศึ ษา ององ ร ป รอง วนทอง

ถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลและอง าร
บริ าร วนตําบล)
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 362 ลําดับท่ี 72

(ท้ังน้ีจะ บิ จายไดตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองทองถ่ิน)    
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โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา ด็
ล็ บาน นอง ปาะ มท่ี 2

จํานวน 22,600 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษาใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นอง
ปาะ มท่ี 2

- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200บาท/ปี
- าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200

บาท/ปี
- า รื่องแบบนั รียน อัตรา นละ 300บาท/ปี
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430 บาท/ปี
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนท่ี ด ท่ีมท 0816.2/ ว
4110 ลงวันท่ี 14 ร ฎา ม 2563

รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนท่ัวไปดาน ารศึ ษา ององ ร ป รอง วนทอง

ถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลและอง าร
บริ าร วนตําบล)
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 363 ลําดับท่ี 73
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โ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถานศึ ษา ศนยพัฒนา ด็
ล็ โรง รียนวัดดอนประด มท่ี 18

จํานวน 22,600 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร นับ นน าใชจาย ารบริ าร ถาน
ศึ ษา ใน ารจัด ารศึ ษา ํา รับศนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด) ศนย
พัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัดดอนประด มท่ี 18

- า นัง ือ รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี
- าอป รณ าร รียน อัตรา นละ 200 บาท/ปี      
- า รื่องแบบนั รียน อัตรา นละ 300

บาท/ปี
- า ิจ รรมพัฒนาผ รียน อัตรา นละ 430

บาท/ปี
ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนท่ี ด ท่ีมท 0816.2/ ว
4110 ลงวันท่ี 14 ร ฎา ม 2563

รื่อง ซั ซอมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอด
นนท่ัวไปดาน ารศึ ษา ององ ร ป รอง วนทอง

ถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ฉพาะ ทศบาลและอง าร
บริ าร วนตําบล)
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 364 ลําดับท่ี 74

(ท้ังน้ีจะ บิ จายไดตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองทองถ่ิน)     

โ รง าร นนอยวัยใ างไ ลยา พติด(ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานชล
ประทาน ทพนิมิต

จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน า โ รง าร นนอยวัยใ างไ ลยา พติด(ศนย
พัฒนา ด็ ล็ บานชลประทาน ทพนิมิต
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 327 ลําดับท่ี 9
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ค่าวัสดุ รวม 2,000,000 บาท
าอา าร ริม (นม) จํานวน 2,000,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าอา าร ริม (นม) ํา รับศนยพัฒนา ด็
ล็ จํานวน 5 ศนยฯ และ โรง รียน ัง ัด ํานั งาน ณะ
รรม าร ารศึ ษา ั้นพ้ืนฐาน ( พฐ.) ใน ตอง ารบริ าร วน

ตําบลดานชาง จํานวน 8โรง รียน
ศนยพัฒนา ด็ ล็ 5 ศนยฯ

1.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานพนํ้ารอน
2.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานชลประทาน ทพนิมิตร
3.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บานปรั ประด
4.ศนยพัฒนา ด็ ล็ โรง รียนวัดดอนประด
5.ศนยพัฒนา ด็ ล็ บาน นอง ปาะ
โรง รียน 8 โรง รียน
1.โรง รียนบานพนํ้ารอน
2.โรง รียนบานวังนํ้า ียว
3.โรง รียนบาน นองผือ
4.โรง รียน วนป่าอง พระ
5.โรง รียนวัด นอง ปาะ
6.โรง รียนบานทงนาตาป่ิน
7.โรง รียนบานโป่ง อม
8.โรง รียนวัดดอนประด
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0816.2

/ว 4110 ลงวันท่ี 14 ร ฎา ม 2563

- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 339 ลําดับท่ี 35    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าไฟฟ้าศนยพัฒนา ด็ ล็ และอา ารพิพิธภัณฑ
ชมชนวัดพนํ้ารอน      
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ

านํ้าประปา านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย ปน านํ้าประปาศนยพัฒนา ด็ ล็ ใน ตพ้ืนท่ีตําบล
ดานชาง     
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ

าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม จํานวน 40,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบอิน ตอร น็ต า
ธรรม นียมใน ารใชบริ ารและ าปรับปรงระบบอิน ตอร
น็ต (ศนยพัฒนา ด็ ล็ 5 ศนย)     
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
รภัณฑ ํานั งาน

ต ็บ อ าร ระจ บาน ลื่อน จํานวน   ๕   ต จํานวน 25,000 บาท

- พ่ือ ปน าจัดซื้อต ็บ อ าร ระจ บาน ลื่อน จํานวน ๕
ต
- พ่ือใชภายในศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน ๕ ศนยฯ
(ใชรา าตามทองตลาด น่ืองจา ไมมีรา าตามรา ามาตรฐาน
รภัณฑ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

งินอด นน วนราช าร จํานวน 3,000,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินอด นน ํา รับ นับ นนอา าร ลาง
วัน โรง รียนท้ัง 8 โรง รียน
ใน ตพ้ืนท่ีตําบลดานชาง รวมท้ัง ิ้น 3,000,000 บาท ไดแ
1.โรง รียนบานพนํ้ารอน
2.โรง รียนบานวังนํ้า ียว
3.โรง รียนบาน นองผือ
4.โรง รียน วนป่าอง พระ
5โรง รียนบานโป่ง อม
6.โรง รียนวัด นอง ปาะ
7.โรง รียนวัดดอนประด
8.โรง รียนบานทงนาตาป่ิน
( ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ
.2561-2565) นาท่ี 340 ลําดับท่ี 38

(ท้ังน้ี จะ บิ จายตอ มื่อไดรับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง
ริม ารป รองทองถ่ิน)

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน
อง อปท. พ.ศ.2559

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ท่ี 24 มิถนายน 2559
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,893,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,859,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 1,859,680 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 1,047,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน ดือนพนั งาน ใ แ พนั งาน วน
ตําบล ตําแ นง
ผอํานวย าร อง าธารณ , จาพนั งานธร าร ,
จาพนั งาน าธารณ ชมชน ฯลฯ และ าปรับปรง งิน ดือน
ประจําปี
องพนั งาน วนตําบล รือตามท่ี ฎ มาย ํา นด

- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน

    

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งาน จํานวน 10,000 บาท

พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมตางๆ ปนราย ดือน องพนั งาน วน
ตําบล
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
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งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท
- พ่ือจาย ปน า งินประจําตําแ นงฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
     

าตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 712,680 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน าจางพนั งานจางใน นวย
งาน ตําแ นง พนั งาน ับรถยนต, นงานประจํารถบรรท
ยะ, นงานท่ัวไป(2)

- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน

งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 48,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิมตางๆ องพนั งานจางใน นวยงาน     
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน
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งบด้าเนินงาน รวม 3,002,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 470,000 บาท
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 300,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชน
แ อปท.
ตามท่ีไดรับมอบ มาย รือท่ี อบต.แตงตั้ง และ พ่ือจาย ปน
งิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะปน งินรางวัล
ประจําปี
แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจาง และ าตอบแทนอา า
มั รบริบาลทองถ่ิน

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด
ประโยชนตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปีแ พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557    

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 150,000 บาท

พ่ือจาย ปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ แ
พนั งาน

วนตําบล และพนั งานจาง ฯลฯ ท่ีมาปฏิบัติงานนอ วลา
ราช ารและท่ีมาชวยปฏิบัติงาน รือตามท่ี ฎ มาย ํา นด
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559
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งินชวย ลือบตร จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ับพนั งาน วน
ตําบล และผซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ี
แ ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549

- นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนท่ี ด ท่ี .0422.3/ว 257 ลงวัน
ท่ี 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารง ารศึ ษา
และ า ลา รียน

ค่าใช้สอย รวม 1,730,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 1,000,000 บาท

พ่ือจาย ปน าใชจาย ตาง ๆ ชน ารับวาร าร, ิ่งพิมพ
ตางๆ ฯลฯ
าถาย ํา นา อ ารตาง ๆ , าโฆษณาและ ผยแพร พ่ือประชา
ัมพันธ ี่ยว ับ ิจ รรมตาง ๆ อง อบต., าธรรม นียมและ
าลงทะ บียน, าจาง มาบริ ารอ่ืนๆ ตาม วามจํา ปน

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2

/ว7120 ลงวันนท่ี 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจายประ
อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช
อย วั ดและ า าธารณปโภ
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศ จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารใน
ประ ทศ ชน า บ้ีย ลี้ยง,
า ชาท่ีพั , าพา นะและ าใชจายอ่ืนๆ ท่ีจํา ปนใน าร ดินทาง

ไปราช าร
รือไปอบรม ัมมนา องผมี ิทธิ์ใน าร บิ จาย และท่ีไดรับ

อนญาต
ใ ดินทางไปราช าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แ ไ พ่ิม
ติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559

โ รง ารแ ง ัน ีฬาทองถ่ิน ัมพันธอํา ภอดานชาง จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน โ รง ารแ ง ัน ีฬาทองถ่ิน
ัมพันธอํา ภอดานชาง

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
จัดงาน จัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ารวมแ ง ัน ีฬา
ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2559

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นาท่ี 287 ลําดับท่ี 52
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โ รง ารธนา าร ยะในชมชน จํานวน 100,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน โ รง ารธนา าร ยะใน
ชมชน โดยมี าใชจาย าอา าร ลางวัน อา ารวางและ รื่อง
ดื่ม าวิทยา ร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

-พรบ.รั ษา วาม ะอาดและ วาม ปนระ บียบ รียบรอย องบาน
มือง(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2560

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0810.5/ว ๐263 ลง
วันท่ี 16 ม รา ม 2561

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นาท่ี 283 ลําดับท่ี 45

โ รง ารป้อง ันและ วบ มโร ไวรั โ โรนา 2019 จํานวน 100,000 บาท

พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน โ รง ารป้อง ันและ วบ ม
โร ไวรั โ โรนา 2019 ํา รับประชาชน โดยมี าใชจาย า
อา าร ลางวัน อา ารวางและ รื่องดื่ม าวิทยา รฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

-พรบ.รั ษา วาม ะอาดและ วาม ปนระ บียบ รียบรอย องบาน
มือง(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2560

- ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันท่ี 18 ตลา ม 2560

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันท่ี 16 ม รา ม 2561

- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนา ม 2561

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2561) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 49 อ 1
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-โ รง ารพัฒนาตลาดนัดชมชนดาน าภิบาลและ ิ่งแวดลอม จํานวน 30,000 บาท
พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน โ รง ารพัฒนาตลาดนัดดาน

าภิบาลและ ิ่งแวดลอม โดยมี าใชจาย าอา าร ลาง
วัน อา ารวางและ รื่องดื่ม าวิทยา รฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

-พรบ.รั ษา วาม ะอาดและ วาม ปนระ บียบ รียบรอย องบาน
มือง(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนมา ท่ี มท
0891.4/ว 407 ลงวันท่ี 26 มภาพันธ 2559

นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
0819.3/ว 1570 ลงวันท่ี 17 มษายน 2562

ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นาท่ี 282 ลําดับท่ี 44

โ รง ารรณรง ป้อง ันและ วบ มโร ไ ลือดออ และไ ซิ าอยาง
ยั่งยืน

จํานวน 150,000 บาท

พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน โ รง ารรณรง ป้อง ันและ
วบ มโร ไ ลือดออ และไ ซิ าอยางยั่งยืน โดยมี าใชจาย า

อา าร ลางวัน อา ารวางและ รื่องดื่ม าวิทยา ร าวั ดวิทยา
ศา ตรและ ารแพทย ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนอํานาจ นาท่ีตาม พรบ. ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (3)

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นาท่ี 272 ลําดับท่ี 7
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โ รง าร ัตวปลอดโร  นปลอดภัย จา พิษ นั บา ตามพระ
ปณิธานศา ตรจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ
ญิง ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช
มารี รมพระศรี วาง วัฒนวร ัตติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน โ รง าร ัตวปลอดโร น
ปลอดภัยจา โร พิษ นั บาตามพระปณิธาน อง
ศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ
ญิง ม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อั ร

ราช มารี รมพระศรี วาง วัฒนวร ัตติยราชนารี โดยมี าใช
จาย าอา าร ลางวัน อา ารวางและ รื่องดื่ม าวิทยา ร า
วั ดวิทยาศา ตรและ ารแพทย ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันท่ี 12 ม รา ม 2560

- นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนทองถ่ิน ดวนท่ี ด ท่ี มท
0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 มษายน 2561

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นาท่ี 288 ลําดับท่ี 53

โ รง ารใ วามรแ ถานประ อบ ิจ ารท่ี ปนอันตรายตอ ภาพ 
ใน ารป้อง ันโร ติด ช้ือไวรั โ โรนา 2019

จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นินโ รง ารใ วามรแ ถาน
ประ อบ ิจ ารท่ี ปนอันตรายตอ ภาพใน ารป้อง ันโร ติด ช้ือ
ไวรั โ โรนา 2019 โดยมี าใชจาย าอา าร ลางวัน อา าร
วางและ รื่องดื่ม าวิทยา ร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นาท่ี 52 ลําดับท่ี 5
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-โ รง ารอา า มั รทองถ่ินรั ษโล (อถล.) จํานวน 50,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าใชจายใน ารดํา นิน โ รง ารอา า มั รทองถ่ิน
รั ษโล (อถล.) โดยมี าใชจาย าวั ด าอา าร ลางวัน านํ้า
ดื่ม
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยอา า มั รทองถ่ิน
รั ษโล พ.ศ. 2561

-พรบ.รั ษา วาม ะอาดและ วาม ปนระ บียบ รียบรอย องบาน
มือง(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2560

- ประ าศ ระทรวงม าดไทย รื่อง ารจัด ารมลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันท่ี 18 ตลา ม 2560

- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนท่ี ด ท่ี มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันท่ี 16 ม รา ม 2561

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นาท่ี 269 ลําดับท่ี 1
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ค่าวัสดุ รวม 790,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

พ่ือจาย ปน าวั ดตาง ๆ ท่ีจํา ปนตองใชใน ํานั งาน รวมถึง ิ่ง
พิมพท่ีไดจา ารซื้อ รือ ารจางพิมพ ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ดไฟฟ้าและวิทย จํานวน 10,000 บาท
พ่ือจาย ปน าวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ฟิว , ็ม ัดรัดไฟฟ้า, าย
ไฟฟ้า,แบตวิทย,ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ดงานบานงาน รัว จํานวน 300,000 บาท
พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดงานบานงาน รัว ชน แปรง,ไม วาด, ถัง
ยะ,ถง ยะ
ง,ตะ รา,โองนํ้าฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ดยานพา นะและ น ง จํานวน 50,000 บาท
พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ น
ง ชน แบต ตอรี่,

ยางนอ ,ยางใน ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ด ช้ือ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 150,000 บาท
พ่ือจาย ปน านํ้ามัน ช้ือ พลิงและนํ้ามัน ลอลื่น ํา รับรถ
บรรท ยะ
รถปฎิบัติ ารฉ ฉิน/ ชีพ รื่องตัด ญา รื่องพน มอ
วัน ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย จํานวน 100,000 บาท
พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตรและ ารแพทย ชน ชดและ
อป รณ
ป้อง ัน าร มี ถงมือป้อง ัน าร มี ท่ี รอบตา รือแวนตา
นิรภัย
อป รณ ารแพทย แผนตรวจ านํ้าตาลใน
ลือด, ็ม, วชภัณฑ
นํ้ายาฆา ช้ือโร ,วั ซีนป้อง ันโร พิษ นั บา ฯลฯ
พ่ือใชใน าร ริม รางภมิ ม ันโร ารรั ษาพยาบาล
ารป้อง ันและ วบ มโร      

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ด าร ษตร จํานวน 20,000 บาท
พ่ือใชจายใน ารจัดซื้อวั ด าร ษตร ชน าร มีป้อง ัน ําจัด
ศัตรพืช
ดินป๋ย อป รณ ยายพันธ ใบมีด ชือ ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร จํานวน 10,000 บาท
พ่ือใชจายใน ารจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผย
แพร ชน โป ตอร
พ ัน. ี, ารอัด ยาย รปภาพ ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ด รื่องแตง าย จํานวน 30,000 บาท
- พ่ือใชจายใน ารจัดซื้อวั ด รื่องแตง าย ชน รื่องแบบ ,
ชดปฏิบัติ าร ารแพทยฉ ฉิน , รอง ทาและอ่ืนๆฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ด อมพิว ตอร จํานวน 70,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน ตลับผง มึ ,แผน
บันทึ อมล
อป รณจัด ็บ อมล และ าจัดซื้อโปรแ รม อมพิว ตอร ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
     

     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
าบริ ารโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบริ ารโทรศัพท ํา รับอง ารบริ าร วนตําบล
ดานชาง
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ      
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งบลงทุน รวม 632,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 632,000 บาท
รภัณฑ ีฬา

รื่องออ ําลัง าย ลางแจง มท่ี 11 บานชลประทาน ทพนิมิตร จํานวน 150,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องออ ําลัง าย ลางแจง มท่ี 11

บานชลประทาน ทพนิมิตร จํานวน 1 ชด
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2564) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 2 นา 89 อ 10

รื่องออ ําลัง าย ลางแจง มท่ี 18 บานใ ม นองมะ ัง จํานวน 150,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องออ ําลัง าย ลางแจง มท่ี 18

บานใ ม นองมะ ัง
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2564) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 2 นา 91 อ 17

รื่องออ ําลัง าย ลางแจง มท่ี 2 บาน นอง ปาะ จํานวน 150,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องออ ําลัง าย ลางแจง มท่ี 2 บาน
นอง ปาะ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2564) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 2 นา 88 อ 1
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รื่องออ ําลัง าย ลางแจง มท่ี 6 บาน นองผือ จํานวน 150,000 บาท
- พ่ือจาย ปนจัดซื้อ รื่องออ ําลัง าย ลางแจง มท่ี 6 บาน
นองผือ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2564) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 2 นา 88 อ 5

รภัณฑ อมพิว ตอร
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อมพิว ตอรโนตบ  จํานวน 1 รื่อง จํานวน 22,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ อมพิว ตอรโนตบ จํานวน 1 รื่อง
ณลั ษณะพ้ืนฐาน

- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 4 แ น
ลั (4 core) จํานวน 1 นวย โดยมี ณลั ษณะ

อยางใดอยาง น่ึง รือดี วา ดังน้ี
1) ใน รณีท่ีมี นวย วามจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 4 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้ืนฐานไมนอย
วา 2.3 GHz และมี นวย

ประมวลผลดาน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมนอย
วา 10 แ น รือ

2) ใน รณีท่ีมี นวย วามจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 6 MB ตองมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้ืนฐานไมนอย
วา 1.8 GHz และมี ท โนโลยี
พ่ิม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีท่ีตองใช วาม ามารถใน าร
ประมวลผล ง
- มี นวย วามจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา นาดไม
นอย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไม
นอย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State
Drive นาด วามจไมนอย วา 250 GB จ านวน 1 นวย
- มีจอภาพท่ีรองรับ วามละ อียดไมนอย วา 1,366 x 768 Pixel
และมี นาดไมนอย วา 12 น้ิว
- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมนอย
วา 3 ชอง

- มีชอง ช่ือมตอแบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมนอย วา 1ชอง
- มีชอง ช่ือมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน
ไมนอย วา 1 ชอง
- ามารถใชงานไดไมนอย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth

- ปนไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
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รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ี ชนิด Network แบบท่ี 1 จํานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องพิมพ ล ซอร รือ LED
ี ชนิด Network แบบท่ี 1

ณลั ษณะพ้ืนฐาน
- มี วามละ อียดใน ารพิมพไมนอย วา 600x600 dpi
- มี วาม ร็วใน ารพิมพ าวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย
วา 18 นาตอนาที (ppm)

- มี วาม ร็วใน ารพิมพ ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมนอย วา 18

นาตอนาที (ppm)

- ามารถพิมพ อ าร ลับ นาอัตโนมัติได
- มี นวย วามจํา (Memory) นาดไมนอย วา 128 MB
- มีชอง ช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
นอย วา 1 ชอง
- มีชอง ช่ือมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย
วา 1 ชอง รือ ามารถใชงานผาน รือ ายไร าย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใ ระดาษไดไมนอย วา 150 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom

- ปนไปตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด า
อป รณและระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภา ม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
งินอด นน อ ชน

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 10 บานดงปอ จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 295 ลําดับท่ี 64     

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 11 บานชลประทาน ทพ
นิมิต

จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 295 ลําดับท่ี 65 

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 12 บาน นองอีนา จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 296 ลําดับท่ี 66 
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โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 13 บานโป่ง าง จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 296 ลําดับท่ี 67 

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 14 บาน าชอง ับ จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 297 ลําดับท่ี 68

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 15 บาน ินลาด จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 297 ลําดับท่ี 69 
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โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 16 บาน นองแ จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 298 ลําดับท่ี 70

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 17 บานทงดินดํา จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 298 ลําดับท่ี 71     

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 18 บานใ ม นองมะ
ัง

จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 299 ลําดับท่ี 72 
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โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 19 บานทรัพยศิลา จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 299 ลําดับท่ี 73 

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 2 บาน นอง ปาะ จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 291 ลําดับท่ี 56 

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 20 บานโป่ง อย มอ
ทอง

จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 300 ลําดับท่ี 74 
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โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 21 บาน วยถํ้า จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 300 ลําดับท่ี 75 

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 3 บานทงนาตาป่ิน จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 291 ลําดับท่ี 57 

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 4 บานพนํ้ารอน จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 292 ลําดับท่ี 58    
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โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 5 ดอนประด จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 292 ลําดับท่ี 59

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 6 บาน นองผือ จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 293 ลําดับท่ี 60 

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 7 บานโป่ง อม จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 293 ลําดับท่ี 61 
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โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 8 วังนํ้า ียว จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 294 ลําดับท่ี 62 

โ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ  มท่ี 9 ปรั ประด จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

- นัง ือ ดวนท่ี ด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม. . 2561

รื่อง แนวทาง ารดํา นินโ รง ารพระราชดําริดาน าธารณ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 294 ลําดับท่ี 63

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

โ รง าร ง ริมอาชีพนวดแผนไทย พ่ือ ภาพ จํานวน 70,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร ง ริมอาชีพนวดแผนไทย พ่ือ ภาพ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 53 อ 2
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 320,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

โ รง ารชวย ลือประชาชนตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย
าใชจาย พ่ือชวย ลือประชาชนตามอํานาจ นาท่ี ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2560

จํานวน 200,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารชวย ลือประชาชนตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจาย พ่ือชวย ลือประชาชนตาม

อํานาจ นาท่ี ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2560

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 57 อ3

โ รง ารรายจาย ี่ยว ับทน ารศึ ษา ํา รับนั ศึ ษาและ ารใ
วามชวย ลือนั รียน ององ รป รอง วนทองถ่ิน

จํานวน 120,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารรายจาย ี่ยว ับทน ารศึ ษา ํา รับนั
ศึ ษาและ ารใ วามชวย ลือนั รียน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยรายจาย ี่ยว ับ
ทน ารศึ ษา ํา รับนั ศึ ษา และ ารใ วามชวย ลือนั รียน
ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2561

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจาย พ่ือชวย
ลือประชาชนตามอํานาจ นาท่ี ององ รป รอง วนทอง

ถ่ิน พ.ศ. 2560

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นาท่ี 53 อ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 12,954,420 บาท

งบบุคลากร รวม 3,480,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) รวม 3,480,720 บาท
งิน ดือนพนั งาน จํานวน 1,493,340 บาท

- พ่ือจาย ปน า งิน ดือนและ าปรับปรง งิน ดือนพนั งาน วน
ตําบลตําแ นง ผอํานวย าร องชาง,วิศว รรมโยธา,นายชาง
โยธา(2), จาพนั งานธร าร
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน

งินประจําตําแ นง จํานวน 42,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินประจําตําแ นง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน     

าตอบแทนพนั งานจาง จํานวน 1,869,960 บาท

- พ่ือจาย ปน าตอบแทนพนั งานจางตําแ นงพนั งาน ับ รื่อง
จั ร ล นาด นั (3),พนั งาน ับ รื่องจั ร ล นาด ลาง,ผชวย
นายชางไฟฟ้า,ผชวยนายชางโยธา(2),พนั งาน ับรถยนต, จา
พนั งานธร าร
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน    
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งิน พ่ิมตาง ๆ องพนั งานจาง จํานวน 75,420 บาท
- พ่ือจาย ปน งิน พ่ิม า รองชีพช่ัว ราวพนั งานจาง
- ปนไปตามพระราชบัญญัติระ บียบบริ ารงานบ ล พ.ศ. 2542

- ปนไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. และ .อบต. ท่ี มท
0809.2/138 ลงวันนท่ี 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซอมแนวทาง
าร ํานวณภาระ าใชจายดาน ารบริ ารงานบ ล ององ ร

ป รอง วนทองถ่ิน     

งบด้าเนินงาน รวม 1,922,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
าตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปนประโยชนแ อง รป รอง วน

ทองถ่ิน
จํานวน 250,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งินประโยชนตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร ํา นด
ประโยชนตอบแทนอ่ืน ปน รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปีแ พนั งาน วนทองถ่ินใ ปนรายจายอ่ืน ององ ร
ป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ. 2557    

าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร จํานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559    
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร จํานวน 20,000 บาท
- พ่ือจาย ปน งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ับพนั งาน วน
ตําบล และผซึ่งมี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิ าร

ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ี
แ ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ
. 2549

- นัง ือ รมบัญชี ลาง ดวนท่ี ด ท่ี .0422.3/ว 257 ลงวัน
ท่ี 28 มิถนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารง ารศึ ษา
และ า ลา รียน       
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร จํานวน 200,000 บาท

" พ่ือจาย ปน าถาย อ าร
- พ่ือจาย ปน า ย็บ นัง ือ รือ าป นัง ือ
- พ่ือจาย ปน า ชาทรัพย ิน
- พ่ือจาย ปน าโฆษณาและ ผยแพร
- พ่ือจาย ปน า บ้ียประ ัน
- พ่ือจาย ปน าจาง มาบริ าร
- พ่ือจาย ปน าติดตั้งไฟฟ้า
- พ่ือจาย ปน าติดตั้งประปา
- พ่ือจาย ปน าติดตั้งโทรศัพท
- พ่ือจาย ปน าติดตั้ง รื่องรับ ัญญาณตางๆฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ท่ี มท 0808.2

/ว7120 ลงวันนท่ี 9 ธันวา ม 2559 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย
งิน าจาง มาบริ าร ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจายประ
อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลั ษณะ าใช
อย วั ดและ า าธารณปโภ
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รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร ชน า บ้ีย ลี้ยง ดินทาง า
พา นะ า ชาท่ีพั าบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน า
ผานทางดวนพิ ศษ าธรรม นียมใน ารใช นามบิน าลง
ทะ บียนตางๆ ท่ีจํา ปนใน าร ดินทางไปราช าร อง ณะผ
บริ าร มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วน
ตําบล และพนั งานจาง รือบ ล ณะบ ลท่ีไดรับอนญาต
รืออนมัติใ ดินทางไปราช าร พ่ือประชม ฝึ

อบรม อบรม ัมมนา ดงาน รือไปติดตอราช าร ปนไปตาม
ระ บียบ ดังน้ี ,ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน
าร ดินทางไปราช าร อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 แ ไ
พ่ิม ติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559

าบํารงรั ษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าซอมแซมบํารงรั ษาทรัพย ิน พ่ือใ ามารถใช
งานไดตามป ติ - ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง
ทองถ่ิน ดวนมา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9

มิถนายน 2558 รื่อง ารปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ ององ รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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ค่าวัสดุ รวม 1,230,000 บาท
วั ด ํานั งาน จํานวน 50,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าวั ดตางๆ ท่ีจํา ปนตองใช ํานั
งาน ชน ระดาษ แฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
ปา า ดิน อ ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ดไฟฟ้าและวิทย จํานวน 200,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน โ ม
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโ รโฟน มอแปลงไฟฟ้า วั ดอป รณไฟฟ้า โซ
ลา ซลล ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ด อ ราง จํานวน 500,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด อ ราง ชน ดินล รัง ิน ล ยาง
มะตอย อน
วาน ลื่อย ทอนํ้าและอป รณประปา ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ดยานพา นะและ น ง จํานวน 100,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ดยานพา นะและ น
ง ชน แบต ตอรี่,ยางนอ , ยางใน ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ด ช้ือ พลิงและ ลอลื่น จํานวน 300,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด ช้ือ พลิงและ ลอลื่น ชน านํ้ามัน
ดี ซล,นํ้ามัน บนซิน,นํ้ามัน รื่องฯลฯ ํา รับรถยนตใชงาน ,รถ
จั รยานยนต, รื่อง บนํ้า, รื่องตัด ญาฯลฯ ององ ารบริ าร
วนตําบลดานชาง
บนซิน นํ้ามัน รื่อง ํา รับรถยนตใชงาน รถ
จั รยานยนต รื่อง บนํ้า

รื่องตัด ญา ฯลฯ ององ ื ารบริ าร วนตําบลดานชาง
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ด าร ษตร จํานวน 10,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวั ด าร ษตร ชน อ็นตัด ญา ใบมีดตัด
ญา ฯลฯ

- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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วั ด อมพิว ตอร จํานวน 50,000 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อวัด อมพิว ตอร ชนอป รณบันทึ
อมล ตลับผง มึ ํา รับ รื่องพิมพ แบบ ล ซอร แป้น

พิมพ มา ฯลฯ
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ

    

วั ดอ่ืน จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าวั ดอ่ืน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
าบริ ารโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าบริ ารโทรศัพท ลื่อนท่ี ํา รับอง ารบริ าร
วนตําบลดานชาง

- ปนไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 มภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใชจาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลั ษณะ า
ใช อย วั ดและ า าธารณปโภ    

งบลงทุน รวม 7,121,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 194,900 บาท
รภัณฑ ํานั งาน

าอ้ีทํางาน     จํานวน  7  ตัว จํานวน 22,400 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ าอ้ีทํางาน จํานวน 7 ตัว ตัวละ 3,200

-บาท  
รวม 22,400 บาท มีลั ษณะดังน้ี  

าอ้ีบนวม มีพนั พิง ลัง ลอ ลื่อน ปรับระดับได มีท่ีพั แ นท้ัง
อง าง 

-จัด าโดย ืบรา าจา ทองตลาด น่ืองจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ  
รภัณฑ องมาตรฐานงบประมาณ 1 ํานั งบ

ประมาณ ธันวา ม 2562  
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ต ล็   แบบ 2 บาน  จํานวน  3  ต จํานวน 16,500 บาท
- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อต ล็ แบบ 2 บาน จํานวน 3 ต
โดยมี ณลั ษณะ
1.มีมือจับชนิดปิด
2.มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
3. ณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอต า รรม (มอ .)
- ปนไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองทองถ่ิน ดวน
มา ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนายน 2559 รื่อง าร
พิจารณา ิ่ง องท่ีจัด ปนวั ดและ รภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
-ตามบัญชีมาตรฐาน รภัณฑ ฉบับ ดือนธันวา ม 2562

     

โตะวาง รื่อง อมพิว ตอร   จํานวน  3  ชด จํานวน 12,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อโตะวาง รื่อง อมพิว ตอร จํานวน 3

ชด   
ชดละ 4,000.-บาท รวม 12,000.-บาท  
-จัด าโดย ืบรา าจา ทองตลาด น่ืองจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ  
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รภัณฑ อ ราง
รื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่องตบดิน จํานวน 1 รื่อง
โดยมี ณลั ษณะ
1) ใช รื่องยนต บนซิน
2) นํ้า นั อง รื่องตบไมนอย วา 80 ิโล รัม
3) แรงบดอัดไมนอย ว่ํา 5 ตัน
4) วาม ร็วใน ารตบไมนอย ว่ํา 5,000 รั้งตอนาที
ปนไปตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ องมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  
ํานั งบประมาณ ธันวา ม 2562 

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นาท่ี 62 อ 3

รภัณฑ ํารวจ

ลอวัดระยะทาง           จํานวน    1     อัน จํานวน 18,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน อัน
ละ 18,000.-บาท  
รวม 18,000 บาท มีลั ษณะดังน้ี  
1.โ รง ราง องลอทําดวยวั ด พลา ติ แ ็ง อบวง มดวยยาง   
2. นาด นรอบวงลอ 1 มตร  
3. นาด นผาศนย ลาง องลอ 30 ซนติ มตร  
4.โ รงดามทําดวยวั ดโล ะพับ ็บไดมีระบบ บร วบ มท่ีมือ
จับ พรอม ิ้ว  
5.โ รง ราง ามารถพับ รึ่ง พ่ือ วาม ะดว ใน ารจัด ็บ  
6.มี าตั้งพั พ่ือ วาม ะดว ใน ารทํางาน  
7.มี ็มช้ีจด ริ่มตน ารวัดระยะ  
8.มีถงบรรจลอ  
-จัด าโดย ืบรา าจา ทองตลาด น่ืองจา ไมมีตามบัญชีรา า
มาตรฐาน รภัณฑ
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นาท่ี 62 อ 2  

รภัณฑ อมพิว ตอร
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รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวลผล แบบท่ี 2*  (จอแ ดง
ภาพ นาดไมนอย วา 19 น้ิว) จํานวน  3 รื่อง

จํานวน 90,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร ํา รับงานประมวล
ผล แบบท่ี 2*   
(จอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 น้ิว) จํานวน 3 รื่อง 
ณ มบัติพ้ืนฐาน 

- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมนอย วา 6 แ น
ลั (6 core)  

โดยมี วาม ร็ว ัญญาณนาฬิ าพ้ืนฐานไมนอย วา 3.0 GHz และ
มี ท โนโลยี พ่ิม ัญาณนาฬิ าไดใน รณีท่ีตองใช วาม ามารถ
ใน ารประมวล ผล ง จํานวน 1 นวย 
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวย วามจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ัน นาดไม
นอย วา 12 MB - มี นวยประมวลผล พ่ือแ ดงภาพ โดยมี
ณลั ษณะอยางใดอยาง น่ึง  
รือดี วา ดังน้ี 

1) ปนแผงวงจร พ่ือแ ดงภาพแย จา แผงวงจร ลั ท่ีมี นวย
วามจํา 
นาดไมนอย วา 2 GB รือ 

2)มี นวยประมวลผล พ่ือแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน นวย
ประมวลผล ลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ท่ี ามารถใช นวย วาม
จํา ลั ใน าร 
แ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB รือ 
3)มี นวยประมวลผล พ่ือแ ดงภาพท่ีมี วาม ามารถใน ารใช
นวย วาม 

จํา ลั ใน ารแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 2 GB 
- มี นวย วามจํา ลั (RAM)ชนิด DDR4 รือดี วา มี นาดไม
นอย วา  
8 GB 
- มี นวยจัด ็บ อมล ชนิด SATA รือดี วา นาด วามจไม
นอย วา 
2 TB รือ ชนิด Solid State Drive นาด วามจไมนอย
วา 480 GB 

จํานวน 1 นวย 
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- มี DVD-RW รือดี วา จํานวน 1 นวย  
- มีชอง ช่ือมตอระบบ รือ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมนอย วา 1

ชอง 
- มีชอง ช่ือมตอ(Interface)แบบ USB 2.0 รือดี วาไมนอย
วา 3 ชอง 

- มีแป้นพิมพและ มา  
- มีจอแ ดงภาพ นาดไมนอย วา 19 น้ิว จํานวน 1 นวย 
ปนไปตาม ลั ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด
าอป รณ 

และระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 

ประ าศ ณ วันท่ี 12 พฤษภา ม 2563 

รื่อง ํารองไฟฟ้า นาด 800 VA                   จํานวน   6   
รื่อง

จํานวน 15,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าจัดซื้อ รื่อง ํารองไฟฟ้า นาด 800 VA
จํานวน 6 รื่อง
ณ มบัติพ้ืนฐาน 

- มี ําลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย
วา 800 VA (480 Watts)  

- ามารถ ํารองไฟฟ้าไดไมนอย วา 15 นาที 
ปนไปตาม ลั ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพ้ืนฐาน ารจัด
าอป รณ 

และระบบ อมพิว ตอร ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 

ประ าศ ณ วันท่ี 12 พฤษภา ม 2563 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,926,800 บาท
า อ ราง ิ่ง าธารณปโภ

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  บริ วณบาน นาง บียน นร
ิง ถึง บานนางยพา มั่นมา มท่ี 11บานชลประทาน ทพนิมิต

จํานวน 79,000 บาท
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- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณ
บาน นาง บียน นร ิง ถึง บานนางยพา มั่นมา มท่ี 11บานชล
ประทาน ทพนิมิต
นาด วาง 3 มตร ยาว 48 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ีไม

นอย วา 144 ตาราง มตรไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 29 อ 74

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  บริ วณบานนายธงชัย ี
นํ้า งิน ถึง บานนางระ บียบ อน ถ่ือน มท่ี 3 บานทงนาตาป่ิน

จํานวน 376,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณ
บานนายธงชัย ีนํ้า งิน ถึง บานนางระ บียบ อน ถ่ือน มท่ี 3

บานทงนาตาป่ิน
นาด วาง 4 มตร ยาว 171 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ี

ไมนอย วา 684 ตาราง มตรไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 36 อ94

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  าย ม วยพล มท่ี 8 
บานวังนํ้า ียว

จํานวน 198,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ าย ม
วยพล มท่ี 8 บานวังนํ้า ียว
นาด วาง 3 มตร ยาว 110 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ี

ไมนอย วา 330 ตาราง มตรไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 36 อ95
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  ายพ วาย มท่ี 21 บาน
วยถํ้า

จํานวน 484,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายพ
วาย มท่ี 21 บาน วยถํ้า
นาด วาง 4 มตร ยาว 220 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ี

ไมนอย วา 880 ตาราง มตรไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 37 อ98

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  มท่ี 14 จา แย ถนน
ลาดยาง 3086 ถึงถนน อน รีต ดิมฝั่งตะวันออ ลานมัน

จํานวน 202,950 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ม
ท่ี 14 จา แย ถนนลาดยาง 3086 ถึงถนน อน รีต ดิมฝั่งตะวัน
ออ ลานมัน
นาด วาง 3 มตร ยาว 123 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ีไม

นอย วา 369 ตาราง มตร ไ ลทาง ิน ล
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แ ไ รั้งท่ี 9

นา 10 อ 4
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  มท่ี 5 บริ วณไรนางชม 
แซอ้ึง ถึงไร นายทวน แฉลม

จํานวน 492,250 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มท่ี 5

บริ วณไรนางชม แซอ้ึง ถึงไร นายทวน แฉลม
นาด วาง 5 มตร ยาว 179 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ีไม

นอย วา 895 ตาราง มตร ลงไ ลทาง ิน ล
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แ ไ รั้งท่ี 9

นา 4 อ 1

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็  มท่ี 6 าย างวัด นอง
ผือ

จํานวน 292,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มท่ี 6

าย างวัด นองผือ
นาด วาง 4 มตร ยาว 133 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ี

ไมนอย วา 532ตาราง มตรไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 26 อ 64

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ตอจา ดิม บริ วณ ม วย
ผา  ตอนท่ี 1 มท่ี 8 บานวังนํ้า ียว

จํานวน 472,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ตอจา
ดิม บริ วณ ม วยผา ตอนท่ี 1 มท่ี 8 บานวังนํ้า ียว
นาด วาง 4 มตร ยาว 190 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ีไม

นอย วา 760 ตาราง มตร ไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แ ไ รั้งท่ี 9

นา 6 อ 2
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ตอจา ดิมถึง ตติดตอ
ตําบล นองปรือตอนท่ี1  มท่ี 12 บาน นองอีนา

จํานวน 484,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ตอจา
ดิมถึง ตติดตอตําบล นองปรือตอนท่ี1 มท่ี 12 บาน นองอี
นา
นาด วาง 4 มตร ยาว 220 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ี

ไมนอย วา 880 ตาราง มตรไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 30 อ76

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ตอจา ถนน ดิม ถึงบริ วณ
บานนางบา ยัน าฬภั ดี มท่ี 18 บานใ ม นองมะ ัง

จํานวน 484,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ตอจา
ถนน ดิม ถึงบริ วณบานนางบา ยัน าฬภั ดี มท่ี 18 บานใ ม
นองมะ ัง
นาด วาง 4 มตร ยาว 220 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ี

ไมนอย วา 880 ตาราง มตร ไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 35 อ91
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ตอจา บานนายบญธรรม 
พมพฤ ษ ถึงบริ วณบานนายบญช พมพฤ ษ มท่ี 15 บาน ินลาด

จํานวน 198,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ตอจา
บานนายบญธรรม พมพฤ ษ ถึงบริ วณบานนายบญช พม
พฤ ษ มท่ี 15 บาน ินลาด
นาด วาง 4 มตร ยาว 90 มตร นา 0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ีไม

นอย วา 360 ตาราง มตร ไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ติม พ่ิม ฉบับ
ท่ี 3 นา 38 อ100

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณบานนาง วรรณ มี
ฤทธิ์ มท่ี 11 บานชลประทาน ทพนิมิต

จํานวน 144,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณ
บานนาง วรรณ มีฤทธิ์ มท่ี 11 บานชลประทาน ทพนิมิต
วาง 3 มตร ยาว 80 มตร นา 0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ีไมนอย
วา 240 ตาราง มตร ลงไ ลทาง ิน ล

- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)แ ไ รั้งท่ี 9

นา 8 อ3
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณบานนายลํายอง อิน
ทพันธ ถึงบานนายวน องจําปา มท่ี 16 บาน นองแ

จํานวน 177,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณ
บานนายลํายอง อินทพันธ ถึงบานนายวน องจําปา มท่ี 16

บาน นองแ
นาด วาง 3 มตร ยาว 102 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ีไม

นอย วา 306 ตาราง มตร ไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แ ไ รั้งท่ี 9

นา 12 อ 5

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณไรนายอทัย แ ม
ทอง ถึงบริ วณบานนางอํานวย วั ดิ์ มท่ี 10 บานดงปอ

จํานวน 356,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณ
ไรนายอทัย แ มทอง ถึงบริ วณบานนางอํานวย วั ดิ์ ม
ท่ี 10 บานดงปอ
นาด วาง 3 มตร ยาว 216 มตร นา0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ี

ไมนอย วา 648 ตาราง มตรไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 29 อ72

โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ายบานนาง ํา มะนาว
วาน ตอนท่ี2 มท่ี 13  บานโป่ง าง

จํานวน 249,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ าย
บานนาง ํา มะนาว วาน ตอนท่ี2 มท่ี 13 บานโป่ง าง
นาด วาง 3 มตร ยาว 132 มตร นา 0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ี

ไมนอย วา396 ตาราง มตรไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 6 อ 8
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โ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ มท่ี 17 ายแย ถนนลาด
ยาง าย 3043 ถึง บริ วณไรนายจรัลชัย จันทร วรรณ ตอนท่ี 2 ม
ท่ี 17 บานทงดินดํา

จํานวน 379,500 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนน อน รีต ริม ล็ ม
ท่ี 17 ายแย ถนนลาดยาง าย 3043 ถึง บริ วณไรนายจรัล
ชัย จันทร วรรณ ตอนท่ี 2 มท่ี 17 บานทงดินดํา
นาด วาง 5 มตร ยาว 125 มตร นา 0.15 มตร รือมีพ้ืนท่ี

ไมนอย วา 625 ตาราง มตรไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 38 อ101

โ รง าร อ รางถนนลาดยางแอลฟัลทติ ตอจา ดิม ตอนท่ี 1 มท่ี 
20 บานโป่ง อย มอทอง

จํานวน 495,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร อ รางถนนลาดยางแอลฟัลทติ ตอจา
ดิม ตอนท่ี 1 มท่ี 20 บานโป่ง อย มอทอง
นาด วาง 5 มตร ยาว 165 มตร นา 0.05 มตร รือมีพ้ืนท่ี

ไมนอย วา 825 ตาราง มตร ไ ลทางตาม ภาพพ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) แ ไ รั้งท่ี 9

นา 14 อ 6
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โ รง าร ยายถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณ าย ลังโรง รียนบาน
พนํ้ารอน มท่ี 4 บานพนํ้ารอน

จํานวน 480,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง าร ยายถนน อน รีต ริม ล็ บริ วณ
าย ลังโรง รียนบานพนํ้ารอน มท่ี 4 บานพนํ้ารอน
นาด วาง างละ 1 มตร ยาว างละ 400 มตร นา0.15

มตร รือมีพ้ืนท่ีไมนอย วา 800 ตาราง มตรไ ลทางตาม ภาพ
พ้ืนท่ี
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 24 อ 59

โ รง ารติดตั้งโ มไฟถนนระบบพลังงานแ งอาทิตย (โ มไฟโซลา
ซลล) มท่ี 12 บาน นองอีนา

จํานวน 115,300 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารติดตั้งโ มไฟถนนระบบพลังงานแ ง
อาทิตย (โ มไฟโซลา ซลล) มท่ี 12 บาน นองอีนา )
จํานวน 3 ตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 41 อ110

โ รง ารติดตั้งโ มไฟถนนระบบพลังงานแ งอาทิตย (โ มไฟโซลา
ซลล) มท่ี 17 บานทงดินดํา

จํานวน 269,100 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารติดตั้งโ มไฟถนนระบบพลังงานแ ง
อาทิตย (โ มไฟโซลา ซลล) มท่ี 17 บานทงดินดํา
จํานวน 7 ตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 41 อ 111
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โ รง ารติดตั้งโ มไฟถนนระบบพลังงานแ งอาทิตย (โ มไฟโซลา
ซลล) มท่ี 21 บาน วถํ้า

จํานวน 192,200 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารติดตั้งโ มไฟถนนระบบพลังงานแ ง
อาทิตย (โ มไฟโซลา ซลล) มท่ี 21 บาน วถํ้า
จํานวน 5 ตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 42 อ 112

โ รง ารติดตั้งโ มไฟถนนระบบพลังงานแ งอาทิตย (โ มไฟโซลา
ซลล) มท่ี 6 บาน นองผือ

จํานวน 115,300 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารติดตั้งโ มไฟถนนระบบพลังงานแ ง
อาทิตย (โ มไฟโซลา ซลล) มท่ี 6 บาน นองผือ
จํานวน 3 ตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 41 อ 108

โ รง ารติดตั้งโ มไฟถนนระบบพลังงานแ งอาทิตย (โ มไฟโซลา
ซลล) มท่ี 8 บานวังนํ้า ียว

จํานวน 192,200 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารติดตั้งโ มไฟถนนระบบพลังงานแ ง
อาทิตย (โ มไฟโซลา ซลล) มท่ี 8 บานวังนํ้า ียว
จํานวน 5 ตน
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและอง ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 41 อ 109
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งบเงินอุดหนุน รวม 430,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 430,000 บาท
งินอด นน วนราช าร

โ รง ารอด นน าร ยาย ตประปา วนภมิภา า าอํา ภอดาน
ชาง

จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารอด นน าร ยาย ตประปา วนภมิภา
า าอํา ภอดานชาง

- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559

พ่ือจายใ ับ ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอดานชาง ปน า ยาย
ตไฟฟ้า ใน ต อบต.ดานชาง

จํานวน 400,000 บาท

- พ่ือจายใ ับ ารไฟฟ้า วนภมิภา า าอํา ภอดานชาง ปน า
ยาย ตไฟฟ้า ใน ต อบต.ดานชาง 400,000 บาท

- ปนไปตามระ บียบวาดวย งินอด นน ององ รป รอง วน
ทองถ่ิน
พ.ศ. 2559
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 440,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

โ รง ารจัดฝึ อบรม จา นาท่ี/อา า มั รป้อง ันไฟป่า( ลั ตร
ารป้อง ันไฟป่า)

จํานวน 70,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารจัดฝึ อบรม จา นาท่ี/อา า มั ร
ป้อง ันไฟป่า( ลั ตร ารป้อง ันไฟป่า)
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา 54 อ1

โ รง ารจิตอา าพัฒนาในโอ า วัน ํา ัญ องชาติไทย จํานวน 60,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารจิตอา าพัฒนาในโอ า วัน ํา ัญ อง
ชาติไทย
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 3 นา54 อ2

โ รง ารฝึ อบรม ลั ตรชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจํา
อง รป รอง วนทองถ่ิน

จํานวน 230,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าโ รง ารฝึ อบรม ลั ตรชดปฏิบัติ ารจิตอา า
ภัยพิบัติประจําอง รป รอง วนทองถ่ิน
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ2561-2565) พ่ิม ติม ฉบับ
ท่ี 2 นา 81 อ 1
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โ รง ารพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา ศรษ ิจพอ พียง จํานวน 50,000 บาท
พ่ือจาย ปน าดํา นินโ รง าร พัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา
ศรษ ิจพอ พียง โดยมี าใชจาย าอา าร ลางวัน าอา ารวาง
และ รื่องดื่ม าวิทยา ร าวั ดอป รณ ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าใชจายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ารับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ินพ.ศ
. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 311 ลําดับท่ี 5     

โ รง ารศนยพัฒนา รอบ รัวตําบลดานชาง จํานวน 30,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าดํา นินโ รง ารศนยพัฒนา รอบ รัวตําบลดาน
ชาง โดยมี าใชจาย ชน าอา าร, าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบวาดวย าใชจายใน ารฝึ อบรม และ าร า
รับ ารฝึ อบรม อง จา นาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ององ าร
บริ าร วนตําบลดานชาง นา 417 ลําดับท่ี 2     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 43,000 บาท

งบด้าเนินงาน รวม 43,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

-  าใชจาย ํา รับโ รง ารจัดงานประ พณีถวาย ทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือ ปน ารจัดซื้อตน ทียนพรรษาพรอมฐานตั้ง และ าจัดซื้อ
รื่อง ังฆทานถวายพระ

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) นา406 อ 31
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- าใชจาย ํา รับโ รง ารจัด า นัง ือ ื่อ , วั ด , อป รณ         
    
         รภัณฑท่ีจํา ปน พ่ือมอบใ ับ ถานท่ีอาน นัง ือประจํา ม
บาน/ตําบล
         อง อบต.ดานชาง

จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือจาย าใชจาย ํา รับโ รง ารจัด า
นัง ือ ื่อ , วั ด , อป รณ รภัณฑท่ีจํา ปน พ่ือมอบใ ับ ถาน

ท่ีอาน นัง ือประจํา มบาน/ตําบล อง อบต.ดานชาง
- ปนไปตามโ รง ารท่ีอาน นัง ือทองถ่ินรั ารอาน) อง รม ง

ริม ารป รองทองถ่ิน (ดํา นิน ารตาม น . ถ. ดวนท่ี
ด ท่ี มท 0816.5/ว2550 ลว. 10 พ.ย. 2560

- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) นาท่ี 361

อ 71

- าใชจาย ํา รับโ รง ารรณรง งด ลา าพรรษา จํานวน 3,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายจัดทําป้ายประชา ัมพันธ โ รง ารรณรง งด
ลา าพรรษา

นาด 1 มตร X 4 มตร จํานวน 2 ป้าย
- ปนไปตามแผนพัฒนา ององ รป รอง วนทองถ่ิน(พ.ศ.2561

-2565) นาท่ี 392 ลําดับท่ี 4

าใชจายในพิธีทางศา นาประ พณีและวัฒนธรรม วัน ํา ัญ องทาง 
ศา นา ชน วัน าพรรษา , วันออ พรรษา, วันวิ า บชา,วัน
มาฆบชาฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน าใชจายในพิธีทางศา นาประ พณีและ
วัฒนธรรม วัน ํา ัญ องทางศา นา ชน วัน าพรรษา , วันออ
พรรษา, วันวิ า บชา,วันมาฆบชาฯลฯ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,000 บาท
งบด้าเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจาย ี่ยว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม าลั ษณะรายจาย มวด
อ่ืนๆ

าใชจายโ รง ารฟ้ืนฟ ืบทอดประ พณีวัฒนธรรม และภมิปัญญา
ทองถ่ิน

จํานวน 10,000 บาท

- พ่ือ ปน าใชจายโ รง ารฟ้ืนฟ ืบทอดประ พณี
วัฒนธรรม และภมิปัญญาทองถ่ิน
- ปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) นา 393

อ 6

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,814,410 บาท

งบกลาง รวม 19,814,410 บาท
งบกลาง รวม 19,814,410 บาท
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม จํานวน 250,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม
- ปนไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533

งิน มทบ องทน งินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน บทบ องทน งินทดแทน
บ้ียยังชีพผ งอาย จํานวน 15,000,000 บาท

- พ่ือจาย ปน า บ้ียยังชีพใ แ ผอาย
- ปนไปตาม พรบ. ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ าร
จาย งิน บ้ียยังชีพผ งอาย ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ
. 2552 แ ไ พ่ิม ติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560
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บ้ียยังชีพ นพิ าร จํานวน 3,500,000 บาท
- พ่ือจาย ปน า บ้ียยังชีพใ แ นพิ าร
- ปนไปตาม พรบ. ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ลั ณฑ าร
จาย งิน บ้ีย วามพิ ารใ นพิ าร ององ รป รอง วนทอง
ถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559

     

บ้ียยังชีพผป่วย อด จํานวน 196,130 บาท

- พ่ือจาย ปน บ้ียยังชีพผป่วยโร อด
- ปนไปตาม พรบ. ํา นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอํานาจใ
แ อง รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ.2542

- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจาย งิน
ง ราะ พ่ือ ารยังชีพ ององ รป รอง วนทองถ่ิน พ.ศ

.2548

    

ํารองจาย จํานวน 271,134 บาท

รายจายตาม อผ พัน

รายจายตาม อผ พัน จํานวน 260,000 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน บทบ องทน ลั ประ ัน ภาพระดับทองถ่ิน
งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทองถ่ิน ( บท.) จํานวน 317,146 บาท

- พ่ือจาย ปน งิน มทบ องทนบํา น็จบํานาญ าราช าร วนทอง
ถ่ิน      
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