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อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนหมวดเงินอุดหนุน 40,957,612.15 บาท

หมวดรายไดจากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 31,605,626.09 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 293,823.59 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 505,999.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 81,543.44 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 73,664,340.85 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 219,736.58 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 209,898.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,172,954.88 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 37,511,093.37 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 52,260,110.45 บาท

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดานชางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ .ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดานชาง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 2



2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,645,964.39 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,493,167.60 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,238,365.65 บาท

งบลงทุน จํานวน 8,387,159.43 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 18,429,487.31 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,724,982.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 67,940,676.39 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 21,160,682.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,992,764.39 บาท
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รายรับจริง

ป  2564

219,736.58

505,999.00

81,543.44

293,823.59

0.00

1,101,102.61

31,605,626.09

31,605,626.09

40,957,612.15

40,957,612.15

73,664,340.85

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

1. รายรับ

รายรับ
ประมาณการ

ป 2565

ประมาณการ

ป 2566

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 252,000.00 670,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 516,000.00 550,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 350,000.00 100,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 321,000.00 302,600.00

หมวดรายไดจากทุน 1,000.00 700.00

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,440,000.00 1,623,800.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 31,301,000.00 35,376,200.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

31,301,000.00 35,376,200.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

รวม 74,741,000.00 81,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุน 42,000,000.00 44,000,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

42,000,000.00 44,000,000.00

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 4



รายจายจริง

ป 2564

ประมาณการ

ป 2565

ประมาณการ

ป 2566

งบกลาง 21,160,682.00 22,178,600.00 23,796,838.00

งบบุคลากร 16,724,982.00 24,327,000.00 21,918,320.00

งบดําเนินงาน 18,429,487.31 13,524,300.00 19,503,442.00

งบลงทุน 8,387,159.43 11,073,100.00 11,255,400.00

งบเงินอุดหนุน 3,238,365.65 3,638,000.00 4,526,000.00

67,940,676.39 74,741,000.00 81,000,000.00

รายจาย

จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

2. รายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 5



อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 2

ขอบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 81,000,000

แผนงานการพาณิชย 10,000

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 23,796,838

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,496,360

แผนงานการเกษตร 240,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,267,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 320,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 263,000

แผนงานการศึกษา 13,622,502

แผนงานสาธารณสุข 6,122,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,202,840

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,784,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 874,900

ดานบริการชุมชนและสังคม

ดาน รวม
ดานบริหารทั่วไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 7



23,796,838

23,796,838

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 23,796,838

    งบกลาง 23,796,838

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 8



546,120 233,760

0 0

546,120 233,760

30,000 0

0 0

30,000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

576,120 233,760

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน

งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน
รวมงบ

งบบุคลากร 7,177,180 3,227,100 11,184,160

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,691,000 0 2,691,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,486,180 3,227,100 8,493,160

งบดําเนินงาน 3,695,000 1,502,000 5,227,000

    คาตอบแทน 705,000 160,000 865,000

    คาใชสอย 1,660,000 880,000 2,570,000

    คาวัสดุ 825,000 450,000 1,275,000

    คาสาธารณูปโภค 505,000 12,000 517,000

งบลงทุน 152,300 193,100 345,400

    คาครุภัณฑ 152,300 193,100 345,400

งบเงินอุดหนุน 28,000 0 28,000

    เงินอุดหนุน 28,000 0 28,000

รวม 11,052,480 4,922,200 16,784,560

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 9



319,900

319,900

555,000

10,000

410,000

135,000

874,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวมงบ

งบบุคลากร 319,900

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 319,900

งบดําเนินงาน 555,000

    คาตอบแทน 10,000

    คาใชสอย 410,000

    คาวัสดุ 135,000

รวม 874,900

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 10



1,869,180

1,869,180

3,991,442

150,000

1,651,442

2,100,000

90,000

30,000

30,000

3,668,000

3,668,000

9,558,622

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา
รวมงบ

งบบุคลากร 1,648,680 3,517,860

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,648,680 3,517,860

งบดําเนินงาน 2,386,000 6,377,442

    คาตอบแทน 74,000 224,000

    คาใชสอย 1,750,000 3,401,442

    คาวัสดุ 550,000 2,650,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000 102,000

งบลงทุน 29,200 59,200

    คาครุภัณฑ 29,200 59,200

งบเงินอุดหนุน 0 3,668,000

    เงินอุดหนุน 0 3,668,000

รวม 4,063,880 13,622,502

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 11



0 0

0 0

30,000 0

0 0

30,000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

50,000 400,000

50,000 400,000

80,000 400,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนยบริการ

สาธารณสุข
รวม

งบ

งบบุคลากร 1,849,500 0 1,849,500

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,849,500 0 1,849,500

งบดําเนินงาน 2,342,000 300,000 2,672,000

    คาตอบแทน 340,000 0 340,000

    คาใชสอย 1,010,000 300,000 1,340,000

    คาวัสดุ 980,000 0 980,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000 0 12,000

งบลงทุน 30,500 1,120,000 1,150,500

    คาครุภัณฑ 30,500 1,120,000 1,150,500

งบเงินอุดหนุน 0 0 450,000

    เงินอุดหนุน 0 0 450,000

รวม 4,222,000 1,420,000 6,122,000

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 12



1,050,840

1,050,840

132,000

132,000

20,000

20,000

1,202,840

แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห
รวมงบ

งบบุคลากร 1,050,840

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,050,840

งบดําเนินงาน 132,000

    คาใชสอย 132,000

งบเงินอุดหนุน 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000

รวม 1,202,840

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 13



132,000

132,000

835,000

835,000

0

0

967,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานไฟฟาและประปา

งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวมงบ

งบบุคลากร 0 132,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0 132,000

งบดําเนินงาน 0 835,000

    คาใชสอย 0 835,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000

    เงินอุดหนุน 300,000 300,000

รวม 300,000 1,267,000

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 14



320,000

320,000

320,000

100,000 50,000

100,000 50,000

0 60,000

0 60,000

100,000 110,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็ง

ชุมชน

รวม
งบ

งบดําเนินงาน 320,000

    คาใชสอย 320,000

รวม 320,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น

งานวิชาการวางแผน

และสงเสริมการ

ทองเที่ยว

รวม
งบ

งบดําเนินงาน 43,000 10,000 203,000

    คาใชสอย 43,000 10,000 203,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 60,000

    เงินอุดหนุน 0 0 60,000

รวม 43,000 10,000 263,000
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0

0

1,990,000

0

250,000

1,740,000

0

8,103,800

0

8,103,800

10,093,800

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

งานกอสราง รวม
งบ

งบบุคลากร 3,864,060 3,864,060

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,864,060 3,864,060

งบดําเนินงาน 942,000 2,932,000

    คาตอบแทน 360,000 360,000

    คาใชสอย 400,000 650,000

    คาวัสดุ 170,000 1,910,000

    คาสาธารณูปโภค 12,000 12,000

งบลงทุน 1,596,500 9,700,300

    คาครุภัณฑ 1,596,500 1,596,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 8,103,800

รวม 6,402,560 16,496,360
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210,000

210,000

210,000

10,000

10,000

10,000

แผนงานการเกษตร

งาน
งานสงเสริมการเกษตร

งานสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมงบ

งบดําเนินงาน 30,000 240,000

    คาใชสอย 30,000 240,000

รวม 30,000 240,000

แผนงานการพาณิชย

งาน
งานตลาดสด รวมงบ

งบดําเนินงาน 10,000

    คาใชสอย 10,000

รวม 10,000
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ป 2564 ป 2565

0.00 0.00 0.00 %

55,988.58 100,000.00 445.00 %

163,748.00 152,000.00 -17.76 %

219,736.58 252,000.00

3,395.00 5,000.00 -30.00 %

11,100.00 0.00 0.00 %

299,560.00 250,000.00 20.00 %

780.00 1,000.00 0.00 %

1,570.00 2,000.00 0.00 %

0.00 65,000.00 -100.00 %

3,000.00 3,000.00 0.00 %

300.00 0.00 0.00 %

800.00 1,000.00 0.00 %

182,568.00 100,000.00 50.00 %

0.00 5,000.00 0.00 %

1,300.00 82,000.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %

1,626.00 2,000.00 0.00 %

505,999.00 516,000.00รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 410,230.10 550,500.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,600.00 1,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,443.00 2,000.00

     คาปรับอื่น ๆ 0.00 5,000.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 80,400.00 82,000.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 1,000.00

     คาปรับการผิดสัญญา 79,373.00 150,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 500.00 3,000.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 910.00 2,000.00

     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 0.00 0.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 238,360.00 300,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 529.00 1,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,715.10 3,500.00

     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 187,905.47 670,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 43,861.47 545,000.00

     ภาษีปาย 141,310.00 125,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีบํารุงทองที่ 2,734.00 0.00

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2566

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี
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81,543.44 350,000.00 -71.43 %

81,543.44 350,000.00

1,850.00 0.00 100.00 %

158.59 1,000.00 -60.00 %

76,000.00 230,000.00 -56.52 %

200.00 0.00 100.00 %

215,615.00 90,000.00 122.22 %

293,823.59 321,000.00

0.00 1,000.00 -30.00 %

0.00 1,000.00

     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 700.00

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 700.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 322,222.00 302,600.00

หมวดรายไดจากทุน

     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 7.00 200.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 84,515.00 200,000.00

     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 400.00

     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 236,000.00 100,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

     คาจําหนายเศษของ 1,700.00 2,000.00

     ดอกเบี้ย 350,842.98 100,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 350,842.98 100,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
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907,390.74 900,000.00 22.22 %

12,579,664.95 12,000,000.00 20.83 %

6,381,028.64 5,700,000.00 22.81 %

153,939.33 150,000.00 33.33 %

11,109,481.69 12,000,000.00 0.00 %

10,165.00 3,000.00 233.33 %

313,960.97 310,000.00 12.90 %

142,957.82 200,000.00 0.00 %

6,837.95 5,000.00 20.00 %

199.00 3,000.00 -93.33 %

0.00 30,000.00 -66.67 %

31,605,626.09 31,301,000.00

40,957,612.15 42,000,000.00 4.76 %

40,957,612.15 42,000,000.00

73,664,340.85 74,741,000.00รวมทุกหมวด 69,532,886.14 81,000,000.00

     เงินอุดหนุนทั่วไป 39,493,044.56 44,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 39,493,044.56 44,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,768,641.03 35,376,200.00

หมวดเงินอุดหนุน

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
0.00 200.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 27,168.00 10,000.00

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 204,656.41 200,000.00

     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 4,130.05 6,000.00

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 2,033.00 10,000.00

     คาภาคหลวงแร 308,654.05 350,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 139,015.64 200,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 10,500,356.39 12,000,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,003,328.90 14,500,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,676,662.72 7,000,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีรถยนต 902,635.87 1,100,000.00
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รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนคาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 82,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

คาปรับอื่น ๆ 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

คาปรับการผิดสัญญา 150,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 3,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 2,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 300,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 550,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,000 บาท

ตั้งไวตามทะเบียนผูอยูในขายที่จะตองชําระภาษี

ภาษีปาย 125,000 บาท
ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 670,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 545,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง

อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 81,000,000   บาท  แยกเปน
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จํานวน

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

หมวดรายไดจากทุน 1,000 บาท

รายไดจากทุนอื่น ๆ 1,000 บาท

ประมาณการไวจากรายรับจริงปที่ผานมาแลว

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 200,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 100,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 300 บาท

ประมาณการไวจากรายรับจริงปที่ผานมาแลว

เงินที่มีผูอุทิศให 500 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว

ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 302,800 บาท

คาจําหนายเศษของ 2,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 100,000 บาท

ดอกเบี้ย 100,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,000 บาท
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 200 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 10,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 6,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงแร 350,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงปโตรเลียม 200,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 10,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 200,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

ภาษีสรรพสามิต 12,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 7,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

ภาษีรถยนต 1,100,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,500,000 บาท

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 35,376,200 บาท
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รวม

จํานวนเงินอุดหนุนทั่วไป 44,000,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว ดังนี้

1. เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน

2. เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (คาเงินเดือนครูและ

คาจางประจํา)

3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5. เงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

     6.1. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

     6.2. คาหนังสือเรียน

     6.3. คาอุปกรณการเรียน

     6.4. คาเครื่องแบบนักเรียน

     6.5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

7. อุดหนุนดานสังคม

   7.1. เงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

   7.2. เงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูพิการ

   7.3. เงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดส

8. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุข

   8.1. การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

   8.2. การขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล

อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 44,000,000 บาท
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    8.3. การสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ

พระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ีกรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

9. เงินอุดหนุนสําหรับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
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ป 2564 ป 2565

183,048 220,000 -9.09 %

11,564 20,000 0 %

15,728,500 16,800,000 5.95 %

3,520,000 3,800,000 2.63 %

203,500 210,000 -2.86 %

619,778 1,774,220 -65.46 %

0 654,800 13.01 %

260,000 0 0 %

0 0 100 %

0 320,000 -100 %

634,292 0 0 %

21,160,682 23,799,020

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 308,035 0

รวมงบกลาง 22,688,446 23,796,838

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (สปสช.)
0 320,000

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 0 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(ก.บ.ท.)
0 739,992

รายจายตามขอผูกพัน 250,000 0

เงินสํารองจาย 3,366,400 612,846

รายจายตามขอผูกพัน

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,368,000 3,900,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 182,000 204,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,315 20,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,963,800 17,800,000

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 238,896 200,000

งบกลาง

งบกลาง

ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2566

แผนงานงบกลาง

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง

อําเภอดานชาง    จังหวัดสุพรรณบุรี

รายจายจริง ประมาณการ
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21,160,682 23,799,020

21,160,682 23,799,020

21,160,682 23,799,020

514,080 414,100 -100 %

0 0 100 %

42,120 42,200 8.06 %

42,120 42,200 8.06 %

86,400 66,400 36.63 %

3,441,600 1,654,400 19.5 %

4,126,320 2,219,300

2,995,915.47 2,799,580 -2.43 %

9,980 47,000 -78.72 %

210,903.2 270,000 -6.67 %

1,554,510 1,516,300 -9.31 %

98,925 98,000 19.82 %

4,870,233.67 4,730,880รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,518,938 4,486,180

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,444,080 1,375,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 109,180 117,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 18,385 10,000

เงินประจําตําแหนง 213,500 252,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,733,793 2,731,680

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3,441,600 1,977,000

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 4,126,320 2,691,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 45,600

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล
86,400 90,720

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 45,600

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 514,080 0

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

รวมแผนงานงบกลาง 22,688,446 23,796,838

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมงบกลาง 22,688,446 23,796,838

รวมงบกลาง 22,688,446 23,796,838

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 29



8,996,553.67 6,950,180

179,300 800,000 -18.75 %

10,000 30,000 -16.67 %

0 30,000 0 %

215,650 860,000

211,336 458,879 8.96 %

31,510 30,000 0 %

112,820 100,000 0 %

0 30,000 233.33 %

0 20,000 0 %

0 489,937 -100 %

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอุดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชชินีนาถ และ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

0 20,000

โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภา

ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลดานชาง
0 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
159,638 100,000

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,490 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 166,580 500,000

รวมคาตอบแทน 218,260 705,000

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 30,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
144,600 650,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,360 25,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมงบบุคลากร 8,645,258 7,177,180
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0 0 0 %

0 0 0 %

122,975 0 0 %

122,200 0 0 %

295,432 480,000 0 %

252,750 0 100 %

0 30,000 0 %

0 30,000 -100 %

101,853.36 150,000 -33.33 %

1,250,876.36 1,818,815

165,536 50,000 40 %

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 143,284.5 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 194,279.72 100,000

รวมคาใชสอย 1,077,459.72 1,660,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง

0 30,000

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง และ

ประชาชน

0 0

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาองค

ความรูสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวน

ตําบล  ลูกจางและพนักงานจาง

331,062 480,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง
0 300,000

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 120,990 0

โครงการปลูกตนไมถนนสวยดวยมือทองถิ่น 0 0

โครงการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯพระ

บรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 พุทธศักราช 2562 ประจําปงบประมาณ 2563

57,420 0

โครงการจัดวางแนวทุนเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
25,000 0
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0 79,120 -74.72 %

29,850 40,000 50 %

10,325 5,000 100 %

79,700.4 80,000 25 %

443,040 350,000 14.29 %

0 42,000 -88.1 %

83,555 5,000 100 %

0 10,000 0 %

0 10,000 -100 %

85,699 68,740 74.57 %

7,300 31,650 -68.4 %

0 50,000 -80 %

905,005.4 821,510

284,853.16 300,000 0 %

40,365.98 45,000 0 %

32,450 40,000 -25 %

111,849.68 103,950 15.44 %

0 8,000 25 %

469,518.82 496,950

2,841,050.58 3,997,275

0 26,200 -100 %

0 0 0 %

เกาอี้ประธานสภาฯ จํานวน 1 ตัว เกาอี้สํานักงาน จํานวน 8 ตัว 0 0

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 9 ตัว เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 2 ตัว 37,800 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 2,896,340.72 3,695,000

งบลงทุน

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 10,000

รวมคาสาธารณูปโภค 433,790.6 505,000

คาบริการไปรษณีย 38,973.6 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 70,842.1 120,000

คาไฟฟา 282,169.61 300,000

คาบริการโทรศัพท 41,805.29 45,000

รวมคาวัสดุ 1,166,830.4 825,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องดับเพลิง 115,802 10,000

วัสดุจราจร 0 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 89,100 0

วัสดุคอมพิวเตอร 98,294 120,000

วัสดุการเกษตร 8,025 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,800 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 507,843.8 400,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 5,000

วัสดุกอสราง 14,960 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 106,691.1 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 19,328 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 59,702 60,000
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4,500 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

22,500 0 0 %

0 0 0 %

15,600 0 0 %

0 23,600 -100 %

2,500 0 0 %

0 19,750 -100 %

17,500 0 0 %

0 0 0 %

5,200 0 0 %

6,000 0 0 %
ประตูกระจกอลูมิเนียม ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 

จํานวน 1 บาน
0 0

โตะเอนกประสงคจํานวน ขนาดกวาง 60 ยาว 180 สูง 75 ซม.

 จํานวน 10 ตัว โตะเขามุม ขนาดกวาง 60 สูง 75 ซม. จํานวน

 4 ตัว

26,300 0

ถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จํานวน 1 

ใบ
0 0

โตะทํางานรองนายกอบต. เลขานายกอบต. และรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดานชาง ขนาด 120 x 

75 x 60 เซนติเมตร จํานวน 5 ตัว โตะทํางานประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง ขนาด 150 x 60 x 75 

เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว

0 0

โตะเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 

150 ซม. สูง 75 ซม.
0 0

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู 0 0

โตะคอมพิวเตอร ขนาดความกวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 

ความยาวไมนอยกวา 1 เมตร และความสูงไมนอยกวา 60 

เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว

0 0

ตูใสแฟมเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 4 ตู 13,600 0

ตูเหล็ก แบบ  2 บาน  จํานวน 4 ตู 0 0

ตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลัง 0 10,000

ตูใสแฟมเอกสารกระจกบานเลื่อน  จํานวน    5  ตู 0 0

เครื่องดูดฝุน ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง 0 0

เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 2 เครื่อง 0 59,800
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

24,000 0 0 %

4,800 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %ตูลําโพงอเนกประสงคพรอมแอปแบบลอลาก 15,000 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด รายละเอียด 1)

ลําโพงติดผนัง JBL 6.5 ติดผนัง 2 ทาง ฟูลเรน 600W   

จํานวน 2 คู  2)Power Mixer YAMAHA  170W x2 ที่ 8 

Ohw 250W x2 ที่ 4 Ohmมีชองเสียบไมค 4 ชอง ,ชองอินพุท

 st 3ชอง จํานวน 1 ตัว  3)ไมคสาย NPE , Shure จํานวน 2 

ตัว  4) ไมคลอย 2 ชุด จําวน 4 ตัว  5)สายลําโพน,หัวสายเขา

เครื่องสาย RCA  จํานวน 2 มวน 6)  ขาไมค,หัวจับไมค  

จํานวน 6 อัน  7)แล็คเก็บ Power Mix ไมคลอย จํานวน 1

รายการ  8)คาติดตั้ง เดินระบบ จํานวน 1 รายการ

86,000 0

ครุภัณฑการเกษตร

ปมน้ําอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร 80 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 0 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 0 0

รายการคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน (ระบบ Inverter)  ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 1 

เครื่อง

62,700 0

รายการคาโตะเอนกประสงคจํานวน 20 ตัว ขนาดกวาง 60 

ยาว 120 สูง 75 ซม.
27,000 0

รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับ2 ขาง มีคอกลอ  จํานวน 1 คัน 4,500 0
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100,000 0 0 %

15,400 0 0 %

26,500 0 0 %

0 0 100 %

0 9,500 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 480,000 -100 %

0 0 0 %

0 23,000 -100 %

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 22,000 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One ส าหรับงานประมวลผล 0 0

คอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง 60,000 0

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 ราคา 20,000 บาท  จํานวน 

24 เครื่อง
0 0

เลื่อยโซยนต มีกําลังเครื่องยนตไมเกินหนึ่งแรงมา โดยมีแผน

บังคับโซไมเกินสิบสองนิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
6,000 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ผามานพรอมติดตั้ง 51,162 0

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง 0 0

โทรทัศน แอล อีดี(LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 65 นิ้ว  

จํานวน 1 เครื่อง
0 0

โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จํานวน

 1 เครื่อง

0 19,000

ซุมเฉลิมพระเกียรติแบบไฟเบอรกลาส ครบชุด พรอมติดตั้ง 

ขนาดกวาง 3 เมตร สูง5.20 เมตร จํานวน 1 ซุม
0 0

โทรทัศน แอล อีดี(LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 50 นิ้ว  

จํานวน 1 เครื่อง
0 0
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0 0 100 %

0 22,000 -100 %

30,000 0 0 %

27,000 27,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

301,500 631,050

0 0 0 %

33,605 0 0 %

33,605 0

335,105 631,050

เงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน 492,062 152,300

งบเงินอุดหนุน

โครงการกั้นหองอาคารศูนยการเรียนรูและการทองเที่ยวเชิง

ระบบนิเวศน
0 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 50,000 0

โครงการกั้นหองอาคารศูนยการเรียนรูและการทองเที่ยวเชิง

ระบบนิเวศน
50,000 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 30,000 0

รวมคาครุภัณฑ 442,062 152,300

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 7 เครื่อง
0 17,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
0 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 

จํานวน 1 เครื่อง
0 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 2 เครื่อง
0 46,000

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 1 

เครื่อง
0 0
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0 20,000 -100 %

60,000 0 0 %

0 28,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

50,000 0 0 %

0 50,000 -100 %

20,000 0 0 %

130,000 98,000

130,000 98,000

12,302,709.25 11,676,505

0 0 100 %

0 0 100 %

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 355,320

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 190,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานบริหารทั่วไป 12,127,660.72 11,052,480

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมเงินอุดหนุน 94,000 28,000

รวมงบเงินอุดหนุน 94,000 28,000

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด

สุพรรณบุรี ประจําป 2565
0 0

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 20,000 0

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด

สุพรรณบุรี
50,000 0

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด

สุพรรณบุรี ประจําป 2564
0 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 อําเภอ 24,000 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 อําเภอ 0 28,000

โครงการจัดงานประจําป" เทศกาล กินปลา กินเห็ด อาหารรส

เด็ด อําเภอดานชาง"
0 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อําเภอ 0 0

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
0 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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0 0

0 0

0 11,675 -100 %

0 0 100 %

0 11,675

0 11,675

0 11,675

298,320 388,100 386.52 %

0 3,000 -100 %

0 0 100 %

210,900 240,000 1.8 %

0 7,000 -100 %

668,520 873,000 15.37 %

32,243.33 46,000 -1.26 %

1,209,983.33 1,557,100

1,209,983.33 1,557,100

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,096,260 3,227,100

รวมงบบุคลากร 1,096,260 3,227,100

คาตอบแทนพนักงานจาง 600,120 1,007,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 45,420

คาจางลูกจางประจํา 194,220 244,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0

เงินประจําตําแหนง 0 42,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 277,920 1,888,200

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบดําเนินงาน 0 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 576,120

โครงการเวทีประชาคม เพื่อการมีสวนรวมของประชาชน 0 30,000

รวมคาใชสอย 0 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

-คาใชจายสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนการจัด

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนฯ
0 0

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 546,120

รวมงบบุคลากร 0 546,120
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33,600 150,000 0 %

0 10,000 0 %

35,250 160,000

247,920 503,000 39.17 %

47,481 123,000 -18.7 %

0 30,000 0 %

15,720 0 0 %

33,166.46 50,000 0 %

344,287.46 706,000

81,310 150,000 0 %

18,600 30,000 66.67 %

79,295 100,000 0 %

197,827 150,000 0 %

377,032 430,000รวมคาวัสดุ 295,113 450,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 53,637 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 127,918 150,000

วัสดุสํานักงาน 99,158 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,400 50,000

รวมคาใชสอย 129,486.5 880,000

คาวัสดุ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สรางตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,126.5 50,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
45,220 100,000

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 30,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 58,140 700,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 10,000

รวมคาตอบแทน 43,300 160,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
41,700 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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11,543.16 12,000 0 %

11,543.16 12,000

768,112.62 1,308,000

22,400 0 0 %

0 0 100 %

0 16,500 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

16,500 0 0 %

8,000 0 0 %

4,500 0 0 %

44,400 0 0 %

0 0 100 %

0 15,000 -100 %
คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 

แบบที่ 2 (38 หนา/นาที)
0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท 

จํานวน 1 เครื่อง

0 30,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต   จํานวน  1  คัน 0 0

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน  2 ชุด      0 0

โตะสําหรับผูบริหารทองถิ่น, สมาชิกสภา อบต., พนักงานสวน

ตําบล, ลูกจางประจํา, พนักงานจางและประชาชนผูมาติดตอ

ราชการ จํานวน 1 ตัว

0 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 

45,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
0 45,500

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู 11,700 0

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด จํานวน 3 ตู 0 0

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บานเปด ราคา 5,700 บาท จํานวน 3

 ตู
0 17,100

เกาอี้ทํางาน   จํานวน   7     ตัว    0 0

คาเกาอี้สํานักงาน ราคา 3,000 บาท จํานวน 3 ตัว 0 9,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 479,480.73 1,502,000

งบลงทุน

คาบริการโทรศัพท 11,581.23 12,000

รวมคาสาธารณูปโภค 11,581.23 12,000
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0 2,500 -100 %

30,000 0 0 %

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

2,500 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

128,300 64,000

128,300 64,000

2,106,395.95 2,929,100

0 230,000 1.63 %

0 3,000 -100 %

0 233,000

0 233,000

0 233,000

14,409,105.2 14,850,280

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 233,760

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,747,101.45 16,784,560

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 233,760

รวมงบบุคลากร 0 233,760

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 233,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงานบริหารงานคลัง 1,619,440.73 4,922,200

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวมคาครุภัณฑ 43,700 193,100

รวมงบลงทุน 43,700 193,100

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 va จํานวน 2 เครื่อง 5,000 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 0 7,500

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2 

(38 หนา/นาที) ราคา 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
0 15,000

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 va  จํานวน 1 เครื่อง 0 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
0 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 

จํานวน 1 เครื่อง
27,000 0

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

แสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง 
0 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล ราคา

 23,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง
0 69,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800va จํานวน 1 เครื่อง 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 10,000 0 %

0 10,000

0 30,000 0 %

0 0 100 %

0 20,000 150 %

0 20,000 400 %

0 30,000 0 %โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 0 30,000

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 0 50,000

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 100,000

โครงการจัดฝกอบรมเจาหนาที่/อาสาสมัครปองกันไฟปา 

(หลักสูตรการปองกันไฟปา)
0 30,000

โครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 (กรณีเยียวยาหรือ

ฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย)

0 150,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 0 10,000

รวมคาตอบแทน 0 10,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 319,900

รวมงบบุคลากร 0 319,900

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 297,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 22,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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0 20,000 150 %

0 120,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 130,000

0 130,000

0 130,000

393,270 610,000 87 %

0 0 100 %

42,000 42,000 0 %

411,960 284,000 45.06 %

24,000 24,000 0 %

871,230 960,000

871,230 960,000

15,600 90,000 -22.22 %

0 4,000 0 %

15,600 94,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 4,000

รวมคาตอบแทน 33,900 74,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
33,900 70,000

รวมงบบุคลากร 847,760 1,648,680

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 26,000 24,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 847,760 1,648,680

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 420,360 411,960

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 359,400 1,140,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 30,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 874,900

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 874,900

รวมคาวัสดุ 0 135,000

รวมงบดําเนินงาน 0 555,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 110,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 25,000

รวมคาใชสอย 0 410,000

คาวัสดุ

โครงการอบรมใหความรูการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แกประชาชนในเขต อบต.ดานชาง
0 50,000
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1,039,360 1,121,700 33.73 %

35,524 100,000 0 %

0 80,000 25 %

12,450 40,000 25 %

1,087,334 1,341,700

58,956.8 60,000 0 %

0 30,000 66.67 %

0 50,000 0 %

0 19,700 52.28 %

23,627 20,000 50 %

13,910 15,000 0 %

0 5,000 0 %

244,100 250,000 20 %

0 10,000 0 %

340,593.8 459,700

10,259.16 12,000 0 %

10,259.16 12,000

1,453,786.96 1,907,400รวมงบดําเนินงาน 1,377,553.16 2,386,000

งบลงทุน

คาบริการโทรศัพท 10,259.16 12,000

รวมคาสาธารณูปโภค 10,259.16 12,000

รวมคาวัสดุ 323,152 550,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร 198,400 300,000

วัสดุอื่น 0 10,000

วัสดุการเกษตร 0 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,160 5,000

วัสดุกอสราง 0 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,994 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 50,000 50,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,598 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 171,350 50,000

รวมคาใชสอย 1,010,242 1,750,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
106,000 100,000

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 100,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 732,892 1,500,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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0 0 100 %

15,700 0 0 %

95,765 0 0 %

0 10,000 -100 %

0 10,300 -100 %

19,500 0 0 %

0 15,000 -100 %

0 180,000 -100 %

0 0 100 %

340,000 0 0 %

470,965 215,300

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

เครื่องเลนเด็ก จํานวน 17 รายการ 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 29,200

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี 

ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หนา/นาที)

จํานวน 1 เครื่อง

0 26,000

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ va  จํานวน  ๖  

เครื่อง
0 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 

(จอแสดงภาพไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว  จํานวน   ๖  เครื่อง    
0 0

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3 ครื่อง 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

โตะทํางานขนาดความกวางไมนอยกวา 68 เซนติเมตร ความ

ยาวไมนอยกวา 120 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 75 

เซนติเมตร จํานวน 1 ตัวๆละ 7,500.-บาท รายการคาเกาอี้

สํานักงานจํานวน 1 ตัวๆละ 2,800.-บาท

0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งโตะ Bios Life Air เครื่องฟอก

อากาศเกรดทางการแพทย ไสกรอง 3 M Filtrete จํานวน 5 

เครื่อง

0 0

ตูใสแฟมเอกสารกระจกบานเลื่อน  จํานวน  ๒ ตู 0 0

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 3,200

คาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว 0 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
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0 30,000 -100 %

0 30,000

470,965 245,300

2,795,981.96 3,112,700

857,080 902,000 7.91 %

42,000 42,000 0 %

616,200 644,000 19.91 %

59,000 64,000 27.59 %

1,574,280 1,652,000

1,574,280 1,652,000

0 150,000 -20 %

0 30,000 0 %

0 180,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

รวมคาตอบแทน 13,800 150,000

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 30,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
0 120,000

รวมงบบุคลากร 1,514,160 1,869,180

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,000 81,660

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,514,160 1,869,180

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 611,280 772,200

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 800,880 973,320

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0 29,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,225,313.16 4,063,880

โครงการกั้นหองเพื่อแบงพื้นที่ ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการ

อานใหเปนสัดสวน   ประจําหมูบาน/ตําบลของ อบต.ดานชาง 

(ตามโครงการที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอาน)

0 0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0
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0 28,300 -0.18 %

0 45,200 44.15 %

0 22,600 16.43 %

0 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

0 168,300 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 570,000 98.3 %

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร

กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน

ตําบลดานชาง

0 1,130,304

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา    0 220,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาพัฒนา

ผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น)

0 80,000

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานพุน้ํารอน)
0 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 0 0

โครงการแปรงฟนตอนเชาฟนสวยสดใส(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานชลประทานเทพนิมิตรจํานวน
0 0

โครงการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย (กันน็อค) ในเด็ก

เล็ก
0 50,000

โครงการปลอดภัยไวกอน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ) 0 0

โครงการปลอดภัยไวกอน(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน) 0 0

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน  หมูที่ ๔
0 65,156

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ หมูที่ ๒
0 26,313

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

 บานชลประทานเทพนิมิต หมูที่ ๑๑

0 28,250
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307,200 0 0 %

185,300 0 0 %

0 22,600 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 22,600 27.52 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 10,000 -100 %

492,500 929,600

0 1,850,000 10.81 %

1,449,882.96 0 0 %คาอาหารเสริม (นม) 1,222,184.26 0

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 2,050,000

โครงการหนูนอยวัยใสหางไกลยาเสพติด(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานชลประทานเทพนิมิต
0 0

รวมคาใชสอย 658,890 1,651,442

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู หมูที่ 18
2,260 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองเปาะ หมูที่ 2
6,780 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู หมูที่ ๙
0 28,819

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน หมูที่ 4
23,730 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิต หมูที่ 11
3,390 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู หมูที่ 9
12,430 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการ

เรียน การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)
190,400 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

   โรงเรียนวัดดอนประดู หมูที่ ๑๘

0 22,600

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร

กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน

ตําบลดานชาง

419,900 0

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 48



0 50,000 0 %

1,449,882.96 1,900,000

34,123.98 40,000 0 %

2,500 10,000 0 %

37,330.56 40,000 0 %

73,954.54 90,000

2,016,337.5 3,099,600

0 25,000 20 %

0 25,000

0 25,000

2,840,620 2,900,000 26.48 %

2,840,620 2,900,000

2,840,620 2,900,000

6,431,237.5 7,676,600

9,227,219.46 10,789,300

809,290 850,000 43.82 %

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 951,780 1,222,500

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศึกษา 8,552,149.08 13,622,502

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 2,838,820 3,668,000

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,326,835.92 9,558,622

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,838,820 3,668,000

รวมเงินอุดหนุน 2,838,820 3,668,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวมงบลงทุน 0 30,000

งบเงินอุดหนุน

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน จํานวน   ๕   ตู 0 30,000

รวมคาครุภัณฑ 0 30,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 1,973,855.92 3,991,442

งบลงทุน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,878 40,000

รวมคาสาธารณูปโภค 78,981.66 90,000

คาไฟฟา 37,068.66 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,035 10,000

รวมคาวัสดุ 1,222,184.26 2,100,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 50,000
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0 21,500 -6.98 %

42,000 42,000 0 %

586,001.57 614,000 -15.8 %

58,738.43 90,000 -46.67 %

1,496,030 1,617,500

1,496,030 1,617,500

15,280 100,000 50 %

0 10,000 0 %

150,360 160,000 0 %

0 20,000 0 %

11,350 0 0 %

176,990 290,000

1,053,900 880,000 -14.77 %

0 10,000 0 %

33,144 40,000 -100 %คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 0 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,130,228 750,000

รวมคาตอบแทน 227,820 340,000

คาใชสอย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
0 20,000

เงินชวยเหลือบุตร 800 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 157,920 160,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
69,100 150,000

คาเบี้ยประชุม 0 10,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,525,194.55 1,849,500

รวมงบบุคลากร 1,525,194.55 1,849,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 492,116.19 517,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 39,298.36 48,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 20,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000
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0 0 0 %

0 0 100 %

0 10,000 400 %

0 20,000 -100 %

0 0 0 %

126,675 0 0 %

0 0 0 %

75,240 0 0 %

24,450 0 0 %

57,296.56 150,000 0 %

1,370,705.56 1,110,000

42,601 60,000 0 %

0 10,000 0 %

300,700 250,000 -20 %

0 0 100 %

45,060.4 100,000 0 %

วัสดุกอสราง 0 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 47,600 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 9,600 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 646,590 200,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,100 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 58,500.29 150,000

รวมคาใชสอย 1,431,290.29 1,010,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธานศาสตรจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล

อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย

ราชนารี

86,350 0

-โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.)     0 0

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไข

ซิกาอยางยั่งยืน
86,797 0

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 30,450 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
0 0

โครงการปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม 38,165 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 50,000

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 50,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ เชน คาเบี้ยเลี้ยง

,คาเชาที่พัก,คาพาหนะและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  ของผูมีสิทธิ์ในการ

เบิกจาย และที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ ฯลฯ

800 0
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289,757.4 300,000 0 %

727,860 50,000 200 %

0 10,000 100 %

0 0 100 %

0 30,000 0 %

0 20,000 -100 %

69,400 80,000 0 %

0 0 100 %

1,475,378.8 910,000

8,996.03 12,000 0 %

8,996.03 12,000

3,032,070.39 2,322,000

0 150,000 -100 %

0 150,000 -100 %

0 150,000 -100 %

148,500 0 0 %

148,500 0 0 %

148,500 0 0 %

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 18 บานใหมหนองมะสังข 0 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 2 บานหนองเปาะ 0 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่  3 บานทุงนาตาปน 

จํานวน 1 ชุด
0 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 11 บานชลประทานเทพ

นิมิตร
0 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่   10 บานดงปอ จํานวน 

1 ชุด
0 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่  21  บานหวยถ้ํา จํานวน

 1 ชุด
0 0

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

รวมงบดําเนินงาน 2,886,767.15 2,342,000

งบลงทุน

คาบริการโทรศัพท 8,975.16 12,000

รวมคาสาธารณูปโภค 8,975.16 12,000

รวมคาวัสดุ 1,218,681.7 980,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร 49,650 80,000

วัสดุจราจร 0 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,800 30,000

วัสดุกีฬา 0 0

วัสดุการเกษตร 4,950 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 281,033.7 300,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 110,358 150,000
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0 150,000 -100 %

148,500 0 0 %

22,000 0 0 %

0 0 100 %

0 46,000 -100 %

0 0 0 %

0 15,000 -100 %

10,000 0 0 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

626,000 666,000

626,000 666,000

199,803.65 0 0 %

0 200,000 -100 %

199,803.65 200,000

199,803.65 200,000

5,353,904.04 4,805,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,421,961.7 4,222,000

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอําเภอดานชาง 0 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0

โครงการจัดตั้งศูนยพักคอย สําหรับคนในชุมชน (Community

 Isolation)
0 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมงบลงทุน 10,000 30,500

งบเงินอุดหนุน

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง 0 7,500

รวมคาครุภัณฑ 10,000 30,500

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 0 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 0 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง 10,000 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2

 (38 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
0 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 1 ชุด 0 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร All In One ส าหรับงานประมวลผล 

จํานวน 2 เครื่อง
0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 0 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง

 จํานวน 1 ชุด
0 0

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 6 บานหนองผือ 0 0
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 100,000 -50 %

0 150,000 0 %

โครงการปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 0 50,000

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไข

ซิกาอยางยั่งยืน
0 150,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 80,000

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด

สุพรรณบุรี ประจําป พ.ศ.2566
0 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวมงบดําเนินงาน 0 30,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการเฝาระวังรวมกันปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 0 30,000

รวมคาใชสอย 0 30,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
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0 100,000 0 %

0 350,000

0 350,000

0 0 100 %

0 0

0 0

0 350,000

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 16 บานหนองแก 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 14 บานเขาชองคับ 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 15บานหินลาด 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 12 บานหนองอี 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 13 บานโปงคาง 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 10 บานดงปอ 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 11 บาน 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่  4 บานพุน้ํารอน 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่  7 บานโปงคอม 0 20,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

งานศูนยบริการสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน 0 1,120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 1,420,000

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0 1,120,000

รวมคาครุภัณฑ 0 1,120,000

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รวมงบดําเนินงาน 0 300,000

งบลงทุน

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา'ตาม

พระปณิธานของศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 

พลอากาศเอกหญิง'สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมาร'ีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย

ราชนารี

0 100,000

รวมคาใชสอย 0 300,000
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0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 400,000

0 400,000

0 400,000

5,353,904.04 5,555,500

0 50,000 -100 %

0 50,000

0 50,000

0 50,000

งบบุคลากร

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 0 0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวมคาใชสอย 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 0 0

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข 0 400,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,421,961.7 6,122,000

รวมเงินอุดหนุน 0 400,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 400,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 9 บานปรักประดู 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5 บานดอนประดู 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6 บานหนองผือ 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 2 บานหนองเปาะ 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 20 บานโปงขอย 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 18 บานใหม 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 19 บานทรัพยศิลา 0 20,000

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 17 บานทุงดินดํา 0 20,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 210,000 -100 %

0 0 100 %

230,684.16 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

โครงการรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา  และ

การใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 48,000 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ฯ 110,989 0

โครงการเยี่ยมบานสงเสริมสุขภาพภาคีเครือขาย คนพิการ 

ผูปวยติดเตียง และผูดอยโอกาสในตําบลดานชาง
0 2,000

โครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 (กรณีสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต)

0 50,000

โครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560

0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560

0 0

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 1,050,840

รวมงบบุคลากร 0 1,050,840

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 838,320

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 212,520

เงินเดือน (ฝายประจํา)
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0 40,000 25 %

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

230,684.16 280,000

230,684.16 280,000

0 0 100 %

0 0

0 0

230,684.16 280,000

230,684.16 330,000

713,265 0 0 %

1,809,335 0 0 %

54,305 0 0 %

2,576,905 0

2,576,905 0รวมงบบุคลากร 2,064,400 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,895 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,064,400 0

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 441,900 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,561,605 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 158,989 1,202,840

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 158,989 1,202,840

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
0 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาใชสอย 158,989 132,000

รวมงบดําเนินงาน 158,989 132,000

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 

สรางจิตสดใส รางกายแข็งแรง
0 30,000

โครงการอบรมใหความรูผูสูงอายุและผูพิการ 0 0

โครงการรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและ

การใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 50,000
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173,700 0 0 %

11,000 0 0 %

184,700 0

593,800 0 0 %

26,689 0 0 %

1,579,996.86 0 0 %

2,200,485.86 0

20,840 0 0 %

499,335 0 0 %

4,314,976.28 0 0 %

51,716.6 0 0 %

522,409 0 0 %

7,605 0 0 %

39,135 0 0 %

5,456,016.88 0

10,581.23 0 0 %

คาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 11,695.44 0

วัสดุคอมพิวเตอร 28,786 0

รวมคาวัสดุ 5,391,701.75 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 446,545.3 0

วัสดุการเกษตร 0 0

วัสดุกอสราง 4,276,154.25 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 89,268.7 0

วัสดุสํานักงาน 61,517.5 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 489,430 0

รวมคาใชสอย 378,990 0

คาวัสดุ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 49,290 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 329,700 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,200 0

รวมคาตอบแทน 241,500 0

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
234,300 0

งบดําเนินงาน
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10,581.23 0

7,851,783.97 0

22,400 0 0 %

16,500 0 0 %

15,000 0 0 %

12,000 0 0 %

0 0 0 %

21,000 0 0 %

19,500 0 0 %

12,000 0 0 %

90,000 0 0 %

15,000 0 0 %

0 0 0 %คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 29,270 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน   6   เครื่อง 0 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*  (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  3 เครื่อง 
0 0

ครุภัณฑสํารวจ

ลอวัดระยะทาง จํานวน    1     อัน 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3 เครื่อง 0 0

ครุภัณฑกอสราง

เครื่องตบดิน 0 0

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน  3  ชุด 0 0

รายการคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน (ระบบ Inverter)  ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 

เครื่อง

48,100 0

ตูเหล็ก  แบบ 2 บาน  จํานวน  3  ตู 0 0

โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต ขนาดยาวไมนอยกวา 150 เซนติเมตร 

ขนาดกวางไมนอยกวา 75 เซนติเมตร ขนาดสูงไมนอยกวา 75 

เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว

0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน     จํานวน  7  ตัว 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 11,695.44 0

รวมงบดําเนินงาน 6,023,887.19 0
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223,400 0

75,000 0 0 %

372,000 0 0 %

197,900 0 0 %

483,000 0 0 %

199,900 0 0 %

479,000 0 0 %

203,789.43 0 0 %

463,000 0 0 %

483,000 0 0 %
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเดิมถึงเขต

ติดตอตําบลหนองปรือตอนที่1  หมูที่ 12 บานหนองอีนาค
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 สายขางวัด

หนองผือ
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเดิม บริเวณ

คุมหวยผาก ตอนที่ 1หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 จากแยก

ถนนลาดยาง 3086 ถึงถนนคอนกรีตเดิมฝงตะวันออกลานมัน
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บริเวณไร

นางชุม แซอึ้ง ถึงไร นายทวน แฉลม
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุมหวยพลู หมู

ที่ 8 บานวังน้ําเขียว
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุหวาย หมูที่ 

21 บานหวยถ้ํา
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบาน นาง

เบียน นรสิง ถึง บานนางยุพา หมั่นมา หมูที่ 11บาน

ชลประทานเทพนิมิต

0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนาย

ธงชัย สีน้ําเงิน ถึง บานนางระเบียบ สอนเถื่อน หมูที่ 3 บาน

ทุงนาตาปน

0 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รวมคาครุภัณฑ 77,370 0
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478,000 0 0 %

197,800 0 0 %

164,000 0 0 %

352,000 0 0 %

248,000 0 0 %

362,000 0 0 %

492,000 0 0 %

479,600 0 0 %

113,900 0 0 %

265,800 0 0 %

189,900 0 0 %

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟ

โซลาเซลล) หมูที่ 17 บานทุงดินดํา
0 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟ

โซลาเซลล) หมูที่ 21 บานหวถ้ํา
0 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายหลัง

โรงเรียนบานพุน้ํารอน หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน
0 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟ

โซลาเซลล) หมูที่ 12 บานหนองอีนาค
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 17 สายแยก

ถนนลาดยาง สาย 3043 ถึง บริเวณไรนายจรัลชัย จันทร

สุวรรณ ตอนที่ 2 หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

0 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอลฟลทติกตอจากเดิม ตอนที่ 

1 หมุที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไรนายอุทัย 

แกมทอง ถึงบริเวณบานนางอํานวย สุขสวัสดิ์ หมูที่ 10 บาน

ดงปอ

0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางคํา 

มะนาวหวาน ตอนที่2 หมูที่ 13  บานโปงคาง
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากบานนายบุญ

ธรรม พุมพฤกษ ถึงบริเวณบานนายบุญชู พุมพฤกษ หมูที่ 15 

บานหินลาด

0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบานนาย

ลํายอง อินทพันธ ถึงบานนายวุน กองจําปา หมูที่ 16 บาน

หนองแก

0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากถนนเดิม ถึง

บริเวณบานนางบาหยัน กาฬภักดี หมูที่ 18 บานใหมหนองมะ

สังข

0 0
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113,900 0 0 %

189,900 0 0 %

6,603,389.43 0

6,826,789.43 0

67,942 0 0 %

0 0 0 %

67,942 0

67,942 0

17,323,420.4 0

0 0 0 %

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิม ถึงไร

นายบรรจง แสนชู หมูที่ 15 กวาง 4 เมตร ยาว 192 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 768 ตารางเมตร ลง

ไหลทางหินคลุก

479,000 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

งานไฟฟาและประปา

งบลงทุน

รวมงบเงินอุดหนุน 296,299.05 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 8,461,956.24 0

เพื่อจายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานชางเปน

คาขยายเขตไฟฟา ในเขต อบต.ดานชาง
296,299.05 0

รวมเงินอุดหนุน 296,299.05 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

 โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอดานชาง 
0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0

รวมงบลงทุน 77,370 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟ

โซลาเซลล) หมูที่ 6 บานหนองผือ
0 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย (โคมไฟ

โซลาเซลล) หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว
0 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 10 บริเวณไร

นายโชคชัย พมมูล ถึงบริเวณบานนางกรองแกว ทองคํา 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 510 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก

268,900 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 จากแยก

ถนนลาดยาง 3086 ถึงถนนคอนกรีตเดิมฝงตะวันตกลานมัน 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 804 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก

425,700 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 จากแยก

ถนนลาดยาง สาย 3043 ถึงบริเวณไรนายจรัลชัย จันทร

สุวรรณ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก

422,500 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางกะหมก ตอ

จากเดิมถึงไรนายเชษ ใจดี หมูที่ 16 กวาง 4 เมตร ยาว 166 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 664 ตาราง

เมตร ลงไหลทางหินคลุก

414,800 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บริเวณ

บาน นายสิทธิชัย สุวรรณทอง ถึงบริเวณบาน นายภาสกร 

แยมพิกุล ขนาดวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 450 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก

239,900 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากหนาวัด

หนองเปาะ ถึงบานนายขันตี ธรรมศร หมูที่ 2 กวาง 4 เมตร 

ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 880 

ตร.ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่

454,000 0
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูที่ 20 153,700 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูที่ 18 307,700 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูที่ 19 115,200 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูที่ 12 192,000 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูที่ 14 115,200 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูที่ 10 230,700 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูที่ 11 192,300 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต หมูที่ 6

 บริเวณ สามแยก ไปทางไร นายถวัล สุรามาศ ขนาดกวาง 5 

เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตารางเมตร

480,000 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอลฟลทติกคอนกรีต สายคุม

หวยพูล ตอจากลาดยางเดิม ตอนที่ 2 หมูที่ 8 กวาง 4 เมตร 

ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 920 

ตารางเมตร

469,600 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 5 บริเวณ

บริษัทไรดานชาง ถึง บริเวณ ไรนายสุชิน วงษสุวรรณ ขนาด

กวาง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 900 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก

463,000 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต หมูที่ 

12 บริเวณบานนางชญานัน บุตรอินทร ถึงบริเวณไร นางน้ํา

ชื้น อินสวาง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 775 ตารางเมตร

465,000 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 3 ตอจากเดิม 

ถึงบริเวณบานนายเกลียว คงกัด ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 190

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 760 ตาราง

เมตร ลงไหลทางหินคลุก

401,900 0
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0 0 0 %

0 0

0 0

0 30,000 566.67 %

0 50,000 100 %

0 80,000

0 80,000

0 80,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน 0 50,000

โครงการประชารัฐรวมใจ สรางวินัยรักษาความสะอาดชุมชน 0 50,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 585,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวมงบบุคลากร 0 132,000

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 24,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 132,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 108,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 0 300,000

รวมงานไฟฟาและประปา 6,406,400 300,000

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟาในเขต อบต.ดานชาง 0 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 300,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ

ดานชาง
0 200,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 6,406,400 0

รวมงบลงทุน 6,406,400 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย(โซลาเซลล) หมูที่ 9 115,300 0
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0 100,000 0 %

0 50,000 0 %

0 150,000

0 150,000

0 150,000

17,323,420.4 230,000

0 200,000 0 %

0 60,000 0 %

23,700 0 0 %

210,761.13 0 0 %

0 0 100 %

0 30,000 0 %

234,461.13 290,000

234,461.13 290,000

234,461.13 290,000

234,461.13 290,000

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 320,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงบดําเนินงาน 0 320,000

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 0 320,000

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลดานชาง 0 30,000

รวมคาใชสอย 0 320,000

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0 0

โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับประชาชนในพื้นที่ตําบลดานชาง 0 30,000

โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอภาสวันสําคัญของชาติไทย 0 60,000

โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

คาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 0 200,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 967,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 14,868,356.24 1,267,000

รวมคาใชสอย 0 835,000

รวมงบดําเนินงาน 0 835,000

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 0 100,000

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.) 0 50,000
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0 0 0 %

1,200 0 0 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

0 10,000 0 %

0 3,000 -100 %

0 10,000 0 %

0 0 100 %

1,200 43,000

1,200 43,000

1,200 43,000

0 50,000 100 %

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอดานชาง 0 100,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,200 43,000

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมคาใชสอย 1,200 43,000

รวมงบดําเนินงาน 1,200 43,000

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 0 10,000

โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 0 3,000

คาใชจายสําหรับโครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , อุปกรณ  

ครุภัณฑที่จําเปนเพื่อมอบใหกับสถานที่อานหนังสือประจํา

หมูบาน/ตําบล

0 10,000

คาใชจายสําหรับโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 0 0

คาใชจายในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรม วันสําคัญของทางศาสนา
0 20,000

คาใชจายในพิธีทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม วันสําคัญ

ของทาง ศาสนา เชน วันเขาพรรษา , วันออกพรรษา, วันวิ

สาขบูชา,วันมาฆบูชาฯลฯ                                           

                                       

0 0

- คาใชจายโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 1,200 0

- คาใชจายสําหรับโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

งบดําเนินงาน
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0 50,000

0 50,000

0 50,000

0 10,000 0 %

0 10,000

0 10,000

0 10,000

0 50,000 0 %

0 50,000

0 50,000

0 0 100 %

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประจําป “เทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหารรส

เด็ด อําเภอดานชาง”
0 60,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมคาใชสอย 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของตําบล

ดานชาง
0 50,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 0 10,000

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

รวมคาใชสอย 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

โครงการฟนฟู สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น
0 10,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 100,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวมคาใชสอย 0 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 100,000
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0 0

0 0

0 50,000

1,200 153,000

0 770,000 91.85 %

0 12,000 -100 %

0 0 100 %

0 1,851,548 23.4 %

0 48,000 25 %

0 2,681,548

0 2,681,548

0 200,000 50 %

0 10,000 0 %

0 20,000 150 %

0 230,000

0 600,000 -50 %รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 300,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 0 50,000

รวมคาตอบแทน 0 360,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
0 300,000

รวมงบบุคลากร 0 3,864,060

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 60,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 3,864,060

เงินประจําตําแหนง 0 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 2,284,800

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 1,477,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 0 110,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,200 263,000

รวมเงินอุดหนุน 0 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 60,000
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0 50,000 0 %

0 50,000 0 %

0 50,000 -100 %

0 750,000

0 50,000 20 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 50,000 40 %

0 140,000

0 12,000 0 %

0 12,000

0 1,132,000

0 8,000 -100 %

0 854,000 -100 %

0 0 100 %

ครุภัณฑการเกษตร

รถตัดหญาไหลทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดไมนอยกวา 40

 แรงมา
0 1,500,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) 0 0

ครุภัณฑสํานักงาน

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  2  ชุด 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 0 12,000

รวมงบดําเนินงาน 0 942,000

คาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 0 12,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 70,000

รวมคาวัสดุ 0 170,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 20,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 60,000

โครงการซอมแซมเครื่องมืออุปกรณทางการเกษตรและ

เครื่องใชไฟฟา เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
0 0

รวมคาใชสอย 0 400,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร
0 50,000

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 0 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ
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0 0 100 %

0 46,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 54,000 -100 %

0 0 100 %

0 962,000

0 962,000

0 4,775,548

0 200,000 25 %

0 200,000

0 581,000 -13.94 %

0 3,000,000 -83.33 %

0 150,000 33.33 %

0 400,000 25 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

วัสดุการเกษตร 0 20,000

วัสดุอื่น 0 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 500,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 500,000

วัสดุกอสราง 0 500,000

รวมคาใชสอย 0 250,000

คาวัสดุ

คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 250,000

งานกอสราง

งบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน 0 1,596,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 6,402,560

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 0 2,500

รวมคาครุภัณฑ 0 1,596,500

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * 

จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  22,000 บาท
0 44,000

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ชนิด Network แบบที่ 2 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 2 เครื่อง
0 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 30,000.-บาท

0 30,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 0 20,000

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 72



0 4,171,000

0 4,371,000

0 17,800 -100 %

0 21,000 -100 %

0 3,852 -100 %

0 10,600 -100 %

0 103,000 -100 %

0 156,252

0 498,000 -100 %

0 0 100 %

0 288,000 -100 %

0 198,000 -100 %

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางเทอม  

 ภูฆัง ถึงบริเวณไรนาย ไพโรจน กาฬภักดี หมูที่  18 บานใหม

หนองมะสังข

0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางสตรี 

พิมพขัน ถึงบริเวณบานนางโฉมสาย ฐานบํารุง หมูที่  18 บาน

ใหมหนองมะสังข

0 0

2.โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิม ถึง ไรนายสุชาติ หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตคอนเสริมเหล็กตอจากเดิม ถึง

สามแยกหนองแก หมูที่ 16 บานหนองแก
0 372,700

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กลองวัดมุม แบบอิเล็คทรอนิกส 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 0

เครื่องตัดหญาแบบขอออน 0 0

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องรถเข็น 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑกอสราง

เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 0 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน   จํานวน  1  

เครื่อง
0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 0 1,740,000

รวมงบดําเนินงาน 0 1,990,000
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0 420,000 -100 %

0 470,000 -100 %

0 169,900 -100 %

0 176,000 -100 %

0 213,200 -100 %

0 133,000 -100 %

0 194,400 -100 %

0 396,000 -100 %

0 129,600 -100 %

0 462,000 -100 %

0 440,000 -100 %
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงดินดํา 

ตอนที่ 1 หมูที่  17 บานทุงดินดํา
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนาย

สนอง ศรีสถิต ถึงบานนายใจ ขํามณี หมูที่ 3  บานทุงนาตาปน
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไรสมนึก นง

นุช ถึงไรบังอร ทาวรา หมูที่ 12 บานหนองอีนาค
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนลาดยาง

 ถึง บริเวณไรนายมานิด แกวเรือง หมูที่ 10 บานดงปอ
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนาง

สายบัว พิมพขัน ถึง บานนางทวี ขันตา หมูที่ 3 บานทุงนาตา

ปน

0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณไร

เพิ่มผล ถึง  สามแยกถนนลาดยาง หมูที่ 5 บานดอนประดู
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากถนน ถึงบาน

 นายศุภผล  เขมประสิทธิพร หมูที่ 19 บานทรัพยศิลา
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณ

บานนายมนตรี ถึง สามแยก หมูที่ 13 บานโปงคาง
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณ

บานนายสมศักดิ์  ถึงสามแยกหมูที่ 13 บานโปงคาง
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมถึงสุด

เขต ตอนที่ 2  หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง
0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากเดิมบริเวณ

บาน นางพาริกา จอมพงรื่น ถึงไรนายชม  แสนคํา หมูที่ 6 

บานหนองผือ

0 0
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0 112,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรนายทวม ภูฆัง

 ถึงทาเย็น หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน
0 470,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทุงดินดํา 

ตอนที่ 2 หมูที่ 17 บานทุงดินดํา
0 496,700

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานลุงดํา ตอน

ที่ 1 หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว
0 491,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบานนายบุญมี

 เดโชชัย ถึงบริเวณบานนางประเทือง ขลุยอิน หมูที่ 17 บาน

ทุงดินดํา

0 216,600

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไรบังอร ทาว 0 104,400

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนลาดยาง

 ถึงบานนายสัมฤทธิ์ โพธิ์สุวรรณ หมูที่ 13 บานโปงคาง
0 498,900

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบานนายจรัล 

เฟองฟูลอย ถึงบริเวณบานนางเวียน พวงบุปผา หมูที่ 10 บาน

ดงปอ

0 432,600

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเดิมบริเวณ 

นายชม แสนคํา ถึงบริเวณสามแยก หมูที่ 6 บานหนองผือ
0 276,400

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากถนนคอนกรีต

เดิม สายพุหวาย ตอนที่ 3 หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา
0 498,900

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง - 

บานนายลอย หมูที่ 11 บานชลประทานเทพนิมิต
0 377,900

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเดิมถึงสุดเขต

 ตอนที่ 3 หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง
0 262,900

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยผาก ตอ

จากเดิมถึงสวนยาง หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา
0 0
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0 0 100 %

0 480,000 -100 %

0 0 100 %

0 474,000 -100 %

0 0 100 %

0 462,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 90,000 -100 %
โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําภายในองคการบริหารสวน

ตําบลดานชาง
0 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบานหินลาด ตอนที่ 2 หมูที่ 15 บานหิน

ลาด

0 486,000

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบาน

หนองผือ ถึงบานวังน้ําเขียว หมูที่ 6 บานหนองผือ
0 141,000

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก

ถนนลาดยางเดิม สายเขาชองคับ ถึง บานประดูเหลี่ยม ตอนที่

 3 หมูที่ 14 บานเขาชองคับ

0 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายเขาชองคับ ถึงบานประดูเหลี่ยม ตอนที่ 4

 หมูที่ 14 บานเขาชองคับ

0 495,000

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก

เดิมสายโปงวิว ตอนที่ 1 หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน   
0 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก

เดิมสายโปงวิว ตอนที่ 2 หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน
0 495,000

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ตอจาก

ถนนลาดยางเดิม สายบานหินลาด ตอนที่ 1 หมูที่ 15 บานหิน

ลาด

0 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายโปง

คอม - เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี ตอนที่ 1 หมูที่ 7 บานโปงคอม
0 490,700

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาโรงเรียน

ดอนประดู ตอนที่ 1 หมูที่ 18 บานใหมหนองมะสังข
0 493,900
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0 485,000 -100 %

0 490,000 -100 %

0 495,000 -100 %

0 400,000 -100 %

0 490,000 -100 %

0 380,000 -100 %

0 462,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 50,000 0 %

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) 0 50,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกั้นหองเพื่อแบงพื้นที่ ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการ

อานใหเปนสัดสวนประจําหมูบาน/ตําบล ของ อบต.ดานชาง 

(ตามโครงการที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอาน)

0 30,000

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 5 

บานดอนประดู
0 461,500

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 6 

บานหนองผือ
0 269,200

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 16 

บานหนองแก
0 0

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 2 

บานหนองเปาะ
0 192,500

โครงการขยายทอเมนสงน้ําจากวัดวังน้ําเขียว ถึง ปางตามิ่ง 

หมูที่ 21  บานหวยถ้ํา
0 0

โครงการเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ํารูปทรงแชมเปญ พรอม

อุปกรณ หมูที่ 11 บานชลประทานเทพนิมิตร
0 0

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบหอถังเหล็กเก็บน้ํา

รูปทรงแชมเปญ หมูที่ 9 บานปรักประดู
0 0

โครงการขยายทอเมนสงน้ําจากบานหวยถ้ํา ถึงคุมหวยพลู หมู

ที่ 21 -8 บานหวยถ้ํา
0 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางระบบประปาถังแชมเปญ และถังกรอง 

บริเวณบานทาปลา หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน
0 0

โครงการวางทอเหลี่ยมระบายน้ํา หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน 0 0
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0 9,058,100

0 9,214,352

0 13,585,352

0 18,360,900

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

0 123,000 -51.22 %

0 0 100 %

0 100,000 0 %

0 223,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

0 100,000

รวมคาใชสอย 0 210,000

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 0 60,000

โครงการรณรงคใหความรูเรื่องฝุนละออง PM 2.5 0 50,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 26,425 30,000

รวมงานสงเสริมการเกษตร 26,425 30,000

โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียชีวีปลอดโรค 26,425 0

รวมคาใชสอย 26,425 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 30,000

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

รวมงานกอสราง 0 10,093,800

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 16,496,360

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 8,103,800

รวมงบลงทุน 0 8,103,800
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0 223,000

0 223,000

0 223,000

0 30,000 -66.67 %

0 30,000

0 30,000

0 30,000

0 30,000

67,940,676.39 74,741,000

รวมแผนงานการพาณิชย 0 10,000

รวมทุกแผนงาน 64,464,628.47 81,000,000

รวมงบดําเนินงาน 0 10,000

รวมงานตลาดสด 0 10,000

โครงการพัฒนาตลาดนัดดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 0 10,000

รวมคาใชสอย 0 10,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานการเกษตร 26,425 240,000

แผนงานการพาณิชย

รวมงบดําเนินงาน 0 210,000

รวมงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 210,000
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 204,000 บาท
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,900,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 17,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2558

งบกลาง 23,796,838 บาท

งบกลาง 23,796,838 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 23,796,838 บาท แยกเปน
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 23,796,838 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (สปสช.)

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ 

อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม

- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิเรื่อง 

หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหอปท.ฯ พ.ศ.2561

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(ก.บ.ท.)

- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 

23 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สปสช.) 320,000 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 739,992 บาท

เงินสํารองจาย 612,846 บาท

รายจายที่ตั้งไวเพื่อ

1. กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ

2. กรณีปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสา

ธารณภัย หรือ

3. กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก นายกองคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดานชาง 2 คน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก นายกองคการบริหารสวน

ตําบลดานชาง, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดานชาง 

จํานวน  2 คน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 บาท

บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,691,000 บาท

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 532,080 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 11,052,480 บาท แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 11,052,480 บาท

งบบุคลากร 7,177,180

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก ประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

ดานชาง 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบลดานชาง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1,977,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล

ดานชาง, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลดานชาง จํานวน 2คน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารสวนตําบล

90,720 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 บาท
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 117,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,375,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน

ธุรการ, พนักงานขับรถยนต, คนงาน, ยาม  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

เงินประจําตําแหนง 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล, รอง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล, หัวหนาสํานักปลัด

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,731,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล, รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล, หัวหนาสํานัก

ปลัด, นักทรัพยากรบุคคล, นิติกร, เจาพนักงานธุรการ  ตามแผน

อัตรากําลัง 3 ป 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,486,180 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่

นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอน

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 650,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง

ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

- เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจาย ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ

จายได พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่

6 กันยายน 2561

งบดําเนินงาน 3,695,000 บาท

คาตอบแทน 705,000 บาท
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จํานวน

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือ

เขาปกหนังสือ, คาซักฟอก, คาเชาทรัพยสิน, คาโฆษณาและเผยแพร

ประชาสัมพันธ หรือสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ, คาธรรมเนียมตาง ๆ, คาเบี้ย

ประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, คาจางเหมา

บริการบุคคลภายนอก เชนคาจางที่ปรึกษา, คาจางปรับปรุงโดเมน 

website, คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งปาย

ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเปน

สิ่งกอสราง, คาติดตั้งโทรศัพท, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ , 

คาพานพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทองและอื่น ๆ

 เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล ชวยเหลืองานสํานักปลัดหรือ

งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง

วันที ่10 กรกฎาคม 2563

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง

วันที ่27 เมษายน 2565

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล 

และผูซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

คาใชสอย 1,660,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 30,000 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้

1. การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถเบิก

คาใชจายได ตองเปนการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไป

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ

รับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตาง ๆหรือ

ซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ รับทราบและรับฟง

ปญหา อุปสรรค หรือพิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปญหา

เฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้

  

 2. คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและใหหมายรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน

ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ

ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่

จําเปน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 30,000 บาท

  1.1. การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน

   1.2. การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง

การกระทรวงมหาดไทยหรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

   1.3. การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น

   1.4. การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน

หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด

   1.5. การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

   1.6. การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน

ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน

   1.7. การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 87



จํานวน

 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง

วันที ่27 เมษายน 2565

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 100,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล, นายกองคการ

บริหารสวนตําบล, รองนายกองคการบริหารสวนตําบล, ประธานสภา

ฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการและที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น, ลูกจาง, 

พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาเชาที่

พัก, คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ, คาเชื้อเพลิงหรือพลังงาน

สําหรับยานพาหนะ, คาระวางบรรทุก, คาบริการจอดรถ ณ ทา

อากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

และอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

 3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่น

หรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที ่5 กุมภาพันธ 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564
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จํานวน

จํานวนโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอุดุลย

เดช สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชชินีนาถ และสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอุ

ดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชชินีนาถ และสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปายกิจกรรม และอื่น ๆ- เปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง

 (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 376 ลําดับที่ 8

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 100,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝกอบรมตาง ๆ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศของพนักงานสวนตําบล, นายกองคการ

บริหารสวนตําบล, รองนายกองคการบริหารสวนตําบล, ประธานสภา

ฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการและที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น, ลูกจาง

หรือพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนผูที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ซึ่งไดรับความเห็นชอบใหเขารับการ

ฝกอบรม เชน คาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาธรรมเนียม หรือ

คาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564
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จํานวน

จํานวนโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง

300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูและ

ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานสวน

ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสด ุ

เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, 

คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คาสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที ่377 ลําดับที ่9

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรู

สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางและ

พนักงานจาง

480,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรูสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา

ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คาสมนาคุณวิทยากร 

และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที ่372 ลําดับที ่1
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จํานวน

จํานวนคาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง

วันที ่27 เมษายน 2565

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล

ดานชาง

30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลดานชาง โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คา

สมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที ่373 ลําดับที ่3

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 91



รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก, น้ํายา

ดับกลิ่น, ไมกวาด, ถวยชาม, ชอนสอม, และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน ไมโครโฟน, ขาตั้ง

ไมโครโฟน, ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ, สายไฟฟา, หลอดไฟ, 

ปลั๊กไฟฟา, สวิตซไฟฟา, เบรกเกอร, และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบานงานครัว 60,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตอการใชงานใน

สํานักงาน เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, น้ํายาลบ

คําผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, ซองเอกสาร, ไมบรรทัด, คลิป, ตัว

เย็บกระดาษ, เข็มหมุด, แฟม, ธงชาติและธงตราสัญลักษณ, พานพุม, 

เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เครื่องเจาะกระดาษ, กรรไกร, ตรายาง, พระ

บรมฉายาลักษณ, แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนปาย

ตาง ๆที่ใชในสํานักงาน, และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 บาท

คาวัสดุ 825,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 70,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ยาและ

เวชภัณฑ, แอลกอฮอล, ถุงมือ, หนากากอนามัย และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง

, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันจารบี, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันเกียร 

และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง

วันที ่27 เมษายน 2565

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต, 

น้ํามันเบรก, นอตและสกูร, เพลา, ฟลมกรองแสง, แบตเตอรี,่ ไฟหนา

, ไฟเบรก, กระจกมองขางรถยนต, สายไฮดรอลิค และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน คอน, คีม, ชะแลง, ส,ี ทอน้ํา

และอุปกรณประปา, จอบ, สวานมือ, และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท

วัสดุกอสราง 10,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง, ทอ

สายสงน้ํา, สายดับเพลิง, อุปกรณดับไฟปา เชน สายฉีด ถัง ไมตบไฟ

, ถังดับเพลิง,  และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล 

Flash Drive, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, แปน

อักขระหรือแปนพิมพ Key Board, เมาส,  และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกลอง, 

เลนซซูม, กระเปาใสกลองถายรูป, ปายประชาสัมพันธ, เมมโมรี่การด

, และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุย, ยาปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชและสัตว, วัสดุเพาะชํา, และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร 10,000 บาท
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวนคาบริการโทรศัพท 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง, คาโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มอบใหผูมีสิทธิถือครอง

และที่ใช

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1551 ลง

วันที ่26 พฤษภาคม 2553

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

คาไฟฟา 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลดานชาง, คา

ไฟฟาของอาคารพิพิธภัณฑวัตถุโบราณ, คาไฟฟาอาคารศูนยกูชีพ

กูภัย ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ, 

สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร, แผงกั้นจราจร, ปายเตือน, กระจก

โคงมน, ไฟแวบ, สติ๊กเกอรติดรถยนตหรือยานพาหนะ และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

คาสาธารณูปโภค 505,000 บาท

วัสดุจราจร 10,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวนคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ เชน 

ระบบ CLOUD, HOSTING, คาตออายุเว็บไซต ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาใชจาย

เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคา

สื่อสารอื่น ๆ , คาตอสัญญาณจีพีเอส ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

คาบริการไปรษณีย 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย, คาธนาณัต,ิ คา

ดวงตราไปรษณียากร, คาเชาตูไปรษณีย,คาธรรมเนียมในการโอนเงิน

ในระบบบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564
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รวม

รวม

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ ราคาเครื่อง

ละ 29,900 บาท จํานวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน (โทรศัพทมือถือพรอม

ระบบปฏิบัติการ)

- ระบบปฏิบัติการ ไมต่ํากวา Android 12, One UI 4

- ชนิดหนวยประมวลผล ไมต่ํากวา Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) 

(SM8450)

- RAM ไมต่ํากวา 8 GB 

- หนวยความจําตัวเครื่อง ไมต่ํากวา 128 GB

- ชนิดของซิมการด 2 Nano SIM cards

- การเชื่อมตอรองรับเครือขาย 2G, 3G, 4G, 5G, EDGE, GPS, 

GPRS, Wi-Fi และBluetooth

- รูปแบบ Touch Screen

- ความจุแบตเตอรี่ ไมต่ํากวา 3,700 mAh

 ชนิดของแบตเตอรี ่ไมต่ํากวา Non-removable Charging : USB 

Type-C Wireless PowerShare, Super Fast Charging 25W, 

Faster Wireless Charging 15W

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1551 ลง

วันที ่26 พฤษภาคม 2553

- เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นดวยความ

ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 2 เครื่อง 59,800 บาท

งบลงทุน 152,300 บาท

คาครุภัณฑ 152,300 บาท
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จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑโทรทัศนแอล อีด ี(LED TV) แบบ 

Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 

ขนาด 50 นิ้ว ราคาเครื่องละ 19,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

    1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ 

(Resolution) (พิกเซล)   ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 

2160 พิกเซล  

      2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว)

    3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

    4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)

    5) เปนระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS 

หรืออื่น ๆ

    6) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ

ภาพและเสียง

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

19,000 บาท

ตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลัง 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อนกระจก 

ราคาตูละ 5,000 บาท จํานวน 2 หลัง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

    1) ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

    2) ตูผลิตจากแผนเหล็ก

    3) ประตูบานเลื่อนกระจก มีมือจับทั้งสองฝง

    4) ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 2 แผน ปรับระดับได

    5) พรอมกุญแจล็อค

- เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นดวยความ

ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 
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จํานวน

1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก

ขนาดไมนอยกวา 2 GB

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง 46,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานประมวลผล ราคาเครื่องละ 23,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 

core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล

สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย

   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB

   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

   

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

    7) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ

ภาพยนตร

    8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
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จํานวน

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 

ชอง

  - มีแปนพิมพและเมาส

  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920x1080)

  - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 

Bluetooth

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 7 เครื่อง 17,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

ราคาเครื่องละ 2,500 บาทจํานวน 7 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

   - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

   - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม

นอยกวา 8 GB- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

   - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ

ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย

  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
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รวม

รวม

จํานวน

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ใหกับที่ทําการ

ปกครอง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที ่382 ลําดับที ่19

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 อําเภอดานชาง 28,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 28,000 บาท

เงินอุดหนุน 28,000 บาท
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จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 576,120 บาท แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 576,120 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 546,120 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบบุคลากร 546,120 บาท

355,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิเคราะห

นโยบายและแผน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจาง 190,800 บาท

โครงการเวทีประชาคม เพื่อการมีสวนรวมของประชาชน

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะห

นโยบายและแผน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

งบดําเนินงาน 30,000 บาท

30,000 บาท

คาใชสอย 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเวทีประชาคม เพื่อการมี

สวนรวมของประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ เครื่อง

เขียนและอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คา

ปายกิจกรรม, และอื่น ๆ

 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจาย

อื่น ๆ
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เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที ่3) พ.ศ.2561

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง 

(พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 374 ลําดับที่ 5
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จํานวนคาจางลูกจางประจํา 244,320 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558

บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,888,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 

ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการ

จัดเก็บรายได,นักวิชาการพัสดุ, เจาพนักงานการเงินและบัญชี, เจา

พนักงานพัสด ุตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558

งานบริหารงานคลัง 4,922,200 บาท

งบบุคลากร 3,227,100 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,227,100

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 4,922,200 บาท แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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รวม

รวม

จํานวนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานรักษาความเจ็บปวยนอก

เวลาราชการ, เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

ประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น, คาตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และบริหารพัสดุ, คาปวยการ อปพร., คาปวยการอาสาสมัครบริบาล

ทองถิ่น, คาสมนาคุณการสอบคัดเลือก, คาตอบแทนคณะกรรมการ

สอบขอเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด, คาตอบแทน

คณะกรรมการสอบทางวินัย, เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝาอันตรายเปน

ครั้งคราว ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 2850 ลงวันที ่12 กันยายน 2561

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

งบดําเนินงาน 1,502,000 บาท

คาตอบแทน 160,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 45,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางในหนวยงาน

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,007,160 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่มีอยูในหนวยงาน ไดแก ผูชวย

นักวิชาการเงินและบัญชี, ผูชวยนักวิชาการพัสดุ, ผูชวยเจาพนักงาน

การเงินและบัญชี, ผูชวยเจาพนักงานธุรการ, คนงาน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปก, คา

ซักฟอง, คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน

, คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธฯ, คาธรรมเนียมตาง ๆ,

\คาเบี้ยประกัน, คาใชจายดําเนินคดีตามพิพากษา, คาจางเหมาบริการ

บุคคลภายนอก, คาจางออกแบบ, คาจางทําแผนที่ภาษี, คาจาง

ทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน 

website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว, คาจางแรงงาน

ราษฎร กรณีดําเนินเอง, คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อให

ไดมาซึ่งปายประชาสัมพันธหรือปายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเปนงานกอสราง

, คาติดตั้งไฟฟา เพื่อใชในราชการ ฯลฯ, คาติดตั้งระบบประปา เพื่อใช

ในราชการ ฯลฯ, คาติดตั้งโทรศัพท, คาใชจายตางๆ, คาติดตั้ง

เครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง

วันที ่10 กรกฎาคม 2563

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง

วันที ่27 เมษายน 2565

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 700,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร, ขาราชการ, 

พนักงาน, ลูกจาง, ผูไดบํานาญปกติฯ หรือตามที่กฎหมายกําหนด

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 

ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559

คาใชสอย 880,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 10,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวนคาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช

งานไดตามปกติ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง

วันที ่27 เมษายน 2565

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนฝกอบรมของผูบริหาร, ขาราชการ, พนักงาน

, ลูกจางหรือตามที่กฎหมายกําหนด

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณา เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก

, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, 

คาธรรมเนียมในการใชสนามบินที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ 

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน

สวนตําบลและพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาต

หรืองาน หรือไปติดตอราชการ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจาย

อื่น ๆ
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล

, เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร, แผนกรอง

แสง, แผงแปนพิมพ, โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต

สวนกลาง, รถจักรยานยนต เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, 

น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่, ยาง

นอก, ยางใน, ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน 

กระดาษ, แฟม, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ, ไมบรรทัด, เครื่องคิดเลข, 

เทปใส ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 บาท

คาวัสดุ 450,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 150,000 บาท
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รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ราคาตัวละ 3,000 บาท จํานวน 

3 ตัว 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

เกาอี้บุนวม มีพนักพิงหลัง มีลอเลื่อน ปรับระดับได มีที่พักแขนทั้งสอง

ขาง

เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตราฐาน

ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัดหรือ

ทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง

วันที ่22 มิถุนายน 2552

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)

ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้สํานักงาน ราคา 3,000 บาท จํานวน 3 ตัว 9,000 บาท

งบลงทุน 193,100 บาท

คาครุภัณฑ 193,100 บาท

คาบริการโทรศัพท 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติอตอราชการ, คาใชบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่มอบใหผูมีสิทธิถือครองและที่ใช

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 3035 ลงวันที ่30 กันยายน 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

คาสาธารณูปโภค 12,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา

รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 

45,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

   1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู

   2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง                               

   3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม

เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บานเปด ราคาตูละ 5,700 บาท 

จํานวน 3 ตู

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

แบบ 2 บานเปด

1. มีมือจับชนิดปด

2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 45,500 

บาท จํานวน 1 เครื่อง

45,500 บาท

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บานเปด ราคา 5,700 บาท จํานวน 3 ตู 17,100 บาท

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 110



   4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง

ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

    5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร

    6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3)

        นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการ

ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา

ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา

    7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

         (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว

              ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร

              สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

    8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

      (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ )

                 
        8.1.) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

               ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท

               ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท                  

      8.2.) ชนิดสูงตั้งพื้น

               ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท

               ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท

         8.3.) ชนิดติดผนัง

               ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
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จํานวนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

30,000 บาท

 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง

หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา 8 GB

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบ

ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000 

บาท จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) 

และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 

Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม

นอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จํานวน บาท

มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 

2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 

GB จํานวน 1 หนวย

 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชองมีชอง

เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว

 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน

ประมวลผล ราคาเครื่องละ 23,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 

core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม

สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

สูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย

  

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 

บาท จํานวน 3 เครื่อง

69,000

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 113



หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB

   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง

หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

    1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก

ขนาดไมนอยกวา 2 GB

    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม

นอยกวา 8 GB

  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย

   - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ

ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย

  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 

3 ชอง

  - มีแปนพิมพและเมาส

  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920x1080)

  - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 

Bluetooth

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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จํานวน บาทเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/

นาที) ราคา 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

15,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด 

Network แบบที ่2 (38 หนา/นาที) ราคาเครื่องละ 15,000 บาท 

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

 มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนาตอ

นาที (ppm)

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชองหรือ

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของ

กระดาษเองได

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 

2,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง 7,500 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวนเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 233,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

งบบุคลากร 233,760 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 233,760 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 233,760 บาท แยกเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 233,760 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปวยการ อปพร., เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี

พิเศษ, ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย

ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2560

- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ.2560

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบดําเนินงาน 555,000 บาท

คาตอบแทน 10,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 22,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 297,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

งบบุคลากร 319,900 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 319,900 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 874,900 บาท แยกเปน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 874,900 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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รวม

จํานวน

จํานวนโครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 (กรณีเยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย)

150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 กรณี

เยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง 

(พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 365 ลําดับที่ 9

โครงการจัดฝกอบรมเจาหนาที่/อาสาสมัครปองกันไฟปา (หลักสูตรการ

ปองกันไฟปา)

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝกอบรมเจาหนาที่/

อาสาสมัครปองกันไฟปา (หลักสูตรการปองกันไฟปา) โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คาสมนาคุณวิทยากร 

และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 354 ลําดับที่ 4

คาใชสอย 410,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ
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จํานวนโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา

วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, 

คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คาสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 353 ลําดับที่ 2

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตรชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คาสมนาคุณ

วิทยากร และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 355 ลําดับที่ 7

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คาสมนาคุณวิทยากร 

และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 353 ลําดับที่ 1
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน อุปกรณดับไฟปา (เชน 

สายฉีด, ถัง,ไมตบไฟ), ถังดับเพลิง, ลูกบอลดับเพลิง และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุด

ปฏิบัติงาน, เครื่องหมายตาง ๆ, วุฒิบัตร อปพร., บัตรประจํา อปพร., 

เข็มเครื่องหมาย อปพร. และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ

เครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000 บาท

คาวัสดุ 135,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย 110,000 บาท

โครงการอบรมใหความรูการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก

ประชาชนในเขต อบต.ดานชาง

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน ในเขต อบต.ดานชาง 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คาสมนาคุณ

วิทยากร และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 353 ลําดับที่ 3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 4,048,880 บาท แยกเปน
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,048,880 บาท

งบบุคลากร 1,633,680 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,633,680 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,140,720 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป

- เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป 

ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นัก

บริหารงานการศึกษาระดับตน) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) 

ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน

การศึกษาระดับตน)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง 411,960 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง

- เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวย

นักวิชาการเงินและบัญชี ตําแหนงคนงาน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ

, พนักงานจาง

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) พนักงานจางตามภารกิจ,

พนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี ตําแหนงคนงาน

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน 2,386,000 บาท

คาตอบแทน 74,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษหรือ

คาตอบแทนตามสิทธิที่มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการตามที่

กําหนดไว ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดประโยชน

ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก

พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก

พนักงาน พนักงานจาง ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาใชสอย 1,750,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,500,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร

- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

- เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน                                              

 - เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกัน                                              - 

เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟา

 เพื่อจายเปนคาติดตั้งประปา

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เชน คา

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายคาลงทะเบียนในการฝกอบรมในประเทศของ

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกต ิเชน ตู โตะ เกาอี ้คอมพิวเตอร หรือบํารุงรักษา ซอมแซม

ทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

คาวัสดุ 550,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ, 

แฟม, ปากกา, ดินสอ ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน หลอดไฟฟา, โคมไฟฟา

, ลําโพง, ไมโครโฟน, หมอแปลงไฟฟา, ไฟฉายสปอรตไลท ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง, ไมกวาด, ไมถู

พื้น, ถวย, ชาม, ถวยกาแฟ, ชอน ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน คอน สวาน เลื่อย กระเบื้อง

หลังคา ปูนซีเมนต ฝาเพดาน ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน คาน้ํามันดีเซล, 

น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, สําหรับรถยนตสวนกลางและครุภัณฑ

วัสดุที่ใชในราชการ ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช สปริงเกอร จอบ เสียม ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาแผนปายหรือ

แผงปดประกาศ, การเขียนโปสเตอร, พูกันและส,ี เครื่องขยายเสียง

แบบพกพา, ฟลมถายรูปและถานแฟลต ฯลฯ เพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธตาง ๆ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล

, เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, แผน

กรองแสง, แปนพิมพ เมาส ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา, หัวเชื่อมแกส, 

หัววาลวเปด - ปดแกส ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาสาธารณูปโภค 12,000 บาท

คาบริการโทรศัพท 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่หรือบริการที่เกี่ยวของสําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลดานชางในการประสานงานราชการและ

บริการประชาชน โทรศัพทเคลื่อนที่มอบใหผูมีสิทธิ์ถือครองและที่ใช

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2564

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง

วันที่ 27 เมษายน 2565
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รวม

รวม

จํานวน

งบลงทุน 29,200 บาท

คาครุภัณฑ 29,200 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 3,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ราคาตัวละ 3,200 บาท 

จํานวน 1 ตัว 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

เกาอี้บุนวม มีพนักพิงหลัง มีลอเลื่อน ปรับระดับได มีที่พักแขนทั้ง

สองขาง

เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตราฐาน

ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาในจังหวัด

หรือทองถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง

วันที่ 22 มิถุนายน 2552

- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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จํานวน

 มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด

ของกระดาษเองได

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณภาพพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงัวนที่ 28 พฤษภาคม 2564

26,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network 

แบบที ่2 (27 หนา/นาท)ี ราคา 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 

หนาตอนาท ี(ppm)

- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนา

ตอนาท ี(ppm)

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชองและสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 

หนา/นาท)ีจํานวน 1 เครื่อง
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการคร,ู ครูผูดูแลเด็ก 

- เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการคร ูและเงินเดือน

ขาราชการครูผูดูแลเด็กประจําป

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 

138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 15,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,884,180 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 973,320 บาท

แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,573,622 บาท

งบบุคลากร 1,884,180 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 9,573,622 บาท แยกเปน

เงินวิทยฐานะ 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของขาราชการครู

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 

138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิ ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๑    และที่

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 30,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่น ฯ พ.ศ. 2557

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบดําเนินงาน 3,991,442 บาท

คาตอบแทน 150,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 81,660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ผูดูแลเด็ก 

(ทักษะ), ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 

138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง 772,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางผูดูแลเด็ก (ทักษะ), ผูดูแล

เด็ก (ทั่วไป)

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเงินเดือนคาตอบแทนพนักงานจางผูดูแล

เด็ก (ทักษะ), ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป)

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 

138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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รวม

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํา

รอน หมูที ่๔                           

คาหนังสือเรียน                                

คาอุปกรณการเรียน                               

คาเครื่องแบบนักเรียน                          

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน    

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงิน

ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562    

เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 

2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นของ

องคการบริหารสวนตําบลดานชาง (พ.ศ.2566-2570) หนา 327 

ลําดับที่ 8     

 เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ชลประทานเทพนิมิต หมูที ่๑๑                    

- คาหนังสือเรียน                             

- คาอุปกรณการเรียน                           

- คาเครื่องแบบนักเรียน                      

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ

จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 

2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 328 ลําดับที่ 10     
- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานพุน้ํารอน  หมูที่ ๔

65,156 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ
 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 บานชลประทานเทพนิมิต หมูที่ ๑๑

28,250 บาท

คาใชสอย 1,651,442 บาท
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จํานวน

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานเกี่ยวกับโครงการรณรงคสงเสริม

การสวมหมวกนิรภัย (กันน็อค) ในเด็กเล็ก ประกอบดวย คาอาหาร

กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมนักกีฬา และการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 330 ลําดับที่ 15

 เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง

เปาะ หมูที ่๒                     

- คาหนังสือเรียน                             

- คาอุปกรณการเรียน                          

- คาเครื่องแบบนักเรียน                   

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ

จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

 Y32  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 

0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 326 ลําดับที่ 7     

โครงการรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย (กันน็อค) ในเด็กเล็ก 50,000 บาท

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานหนองเปาะ หมูที่ ๒

26,313 บาท
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จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 330 ลําดับที่ 14 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน ๕ ศูนย ไดแก

๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน หมูที ่๔

๒.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิตร หมูที ่๑๑

๓.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู หมูที ่๙

๔.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ หมูที ่๒

๕.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู หมูที ่๑๘

   - คาจัดการเรียนการสอน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ

จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 

2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 329 ลําดับที่ 12    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาพัฒนาผู

ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)

80,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   คาจัดการเรียน 

การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

220,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด

ดอนประดู หมูที ่๑๘                      

- คาหนังสือเรียน                            

- คาอุปกรณการเรียน                           

- คาเครื่องแบบนักเรียน                    

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ

จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 

2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566-2570) หนา 328 ลําดับที่ 11     

 เพื่อจายเปนคาใชจายคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 

๕ ศูนยฯ ไดแก

 ๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน

 ๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู

 ๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิตร

 ๔. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู

 ๕. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ   

 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ

จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  

 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว

2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 329 ลําดับที่ 13    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 โรงเรียนวัดดอนประดู หมูที่ ๑๘

22,600 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง

1,130,304 บาท
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จํานวน

รวม

จํานวน

 เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรัก

ประดู หมูที ่๙                   

- คาหนังสือเรียน                             

- คาอุปกรณการเรียน                          

- คาเครื่องแบบนักเรียน                    

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ

จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 

2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 327 ลําดับที่ 9    

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 2,050,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใชใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดานชาง เชน แปรงขัด

พื้น ไมกวาด ผากันเปอน ที่นอน ถาด ฯลฯ 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในคาอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดสรรใหนักเรียน

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ

จัดสรรใหเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

ดานชาง 

2,100,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานปรักประดู หมูที่ ๙

28,819 บาท
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จํานวน

  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๕ ศูนย และ โรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลดานชาง จํานวน ๘ โรงเรียน ดังนี้

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ๕  ศูนยฯ

  ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน

  ๒.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชลประทานเทพนิมิตร

  ๓.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู

  ๔.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู

  ๕.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ

  โรงเรียน  ๘  โรงเรียน

  ๑.โรงเรียนบานพุน้ํารอน

  ๒.โรงเรียนบานวังน้ําเขียว

  ๓.โรงเรียนบานหนองผือ

  ๔.โรงเรียนสวนปาองคพระ

  ๕.โรงเรียนวัดหนองเปาะ

  ๖.โรงเรียนบานทุงนาตาปน

  ๗.โรงเรียนบานโปงคอม

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อใชใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดานชาง เชน เครื่องวัด

อุณหภูม ิ(ปรอทวัดไข) แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ หนากากอนามัย ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 50,000 บาท

  ๘.โรงเรียนวัดดอนประดู   

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รวม

จํานวน

จํานวนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบลดานชาง ฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2564

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด 

ที ่มท .0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 

0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาไฟฟา 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง และอาคารพิพิธภัณฑชุมชนวัดพุน้ํารอน ฯลฯ

 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย

ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาสาธารณูปโภค 90,000 บาท
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จํานวน

รวม

รวม

จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 5 ตู 

เพื่อใชภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  5 ศูนย ฯ

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

    1) ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 

    2) ตูผลิตจากแผนเหล็ก

    3) ประตูบานเลื่อนกระจก มีมือจับทั้งสองฝง

    4) ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 2 แผน ปรับระดับได

    5) พรอมกุญแจล็อค

 เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นดวยความ

ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน จํานวน   ๕   ตู 30,000 บาท

งบลงทุน 30,000 บาท

คาครุภัณฑ 30,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต 

คาธรรมเนียมในการใชบริการ และคาปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย)

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2547และที่แกไขเพิ่มเติม57' (ฉบับที ่4) พ.ศ.2564

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 

ที ่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 

0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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รวม

รวม

จํานวนเงินอุดหนุนสวนราชการ 3,668,000 บาท

 เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาของหนวยอื่น ในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เพื่อจายเปนคาอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน เพื่อจัดสรรใหเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา

ปที ่1-6  ใหโรงเรียนทั้ง ๘ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตําบลดานชาง ไดแก

๑.โรงเรียนบานพุน้ํารอน

๒.โรงเรียนบานวังน้ําเขียว

๓.โรงเรียนบานหนองผือ

๔.โรงเรียนสวนปาองคพระ

๕โรงเรียนบานโปงคอม

๖.โรงเรียนวัดหนองเปาะ

๗.โรงเรียนวัดดอนประดู

๘.โรงเรียนบานทุงนาตาปน

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่

2) พ.ศ.2563

เงินอุดหนุน 3,668,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน 3,668,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวนเงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ เปนรายเดือนของขาราชการ พนักงาน

สวนทองถิ่น 

- เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายปกต ิ

- เงินเพิ่มตําแหนงดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินเพิ่มตามที่กฎหมาย

กําหนด เงินคาตอบแทนพิเศษ

-เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ กอต. ที ่มท 0809.2/ว

138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ

คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,222,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนง

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม,   เจาพนักงาน

สาธารณสุขชุมชน , เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ 

-เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ กอบต. ที ่มท 0809.2/

ว 138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ

คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.

งบบุคลากร 1,849,500 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,849,500 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 4,222,000 บาท แยกเปน
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,222,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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จํานวน

จํานวน

จํานวนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานในหนวยงาน

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝา

อันตรายเปนปกต ิฯลฯ

- เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อบต. ที ่มท 

0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2538 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ

ภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลของ อปท.

คาตอบแทนพนักงานจาง 517,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางในหนวยงาน

- เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ

- เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อบต. ที ่มท 

0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2538 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ

ภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลของ อปท.

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนง ของ ผอ.กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

-เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

- เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน กจ. กท. และ กอต. ที ่มท 0809.2/ว

138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ

คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 160,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบปทนการปฏิบัติงานนอกเวลราชการใหแก

พนักงานสวนตําบลและพนักงาน ฯลฯ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการและที่มาชวยปฏิบัติงานหรือตามที่กฎหมายกําหนด

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเบี้ยประชุม 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมายกําหนด

- เปนไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ

ประจําปของ อปท.

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 150,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

- ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือที ่อบต. มีคําสั่งแตงตั้ง

- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน

รางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

- คาตอบแทน/คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตา,กฎหมายวา

ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดประโยชน

ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน

ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล

ทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 

0808.2/ว2850 ลว 12 ก.ย.2561

งบดําเนินงาน 2,342,000 บาท

คาตอบแทน 340,000 บาท
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการเลี้ยงรับรองของ อปท.)

- คาจายเปดอาคารตาง ๆ คาใชจายทางศาสนาฯ/รัฐพิธี

- คาใชจายในการประชุมราชการ ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2562

 เพื่อจายเปนคาใชจาย ตาง ๆ เชน คารับวารสาร,สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ

- คาถายสําเนาเอกสารตาง ๆ , คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล

- คาโฆษณาและเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธ, คาเชาทรัพยสิน

- คาธรรมเนียมตาง ๆ , คาเบี้ยประกัน

- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจาง

ออกแบบ ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ

การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 750,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาใหแกบุตรพนักงานสวนตําบล 

และพนักงานจางประจํา ตามระเบียบฯกําหนด

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว 257 ลว 28 ม.ิย.

2559

คาใชสอย 1,010,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 20,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวนคาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 บาท

- เพื่อเปนคาชอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกต ิฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 ลว 28 พ.ค.2564 เรื่อง 

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ -รายจาย งบประมาณ

ประจําปของ อปท

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม

- คาใชจายในการจัดฝกอบรมและสัมมนา

- คาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดแขงขัน

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาราจักรและ

นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาเชาที่พัก,คา

พาหนะ , คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ

และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ

9 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง 

ประแจ แบตเตอรี,่ ยางรถยนต, ยางใน, ยางนอก,ฟลมกรองแสง น้ํา

กลั่น สายไฮโดรรอลิค ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

- เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี คีม คอน ทอ 

ปูนซีเมนต จอบ เสียม อางลางมือ โถสวม ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง,ไมกวาด, ถัง

ขยะ, ถุงขยะ, เขง, ตะกรา, กระติกช้ําแข็ง, สบู, วัสดุประกอบอาหาร

, อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

วัสดุกอสราง 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน ฟวส, เข็มขัดรัดไฟฟา, 

สายไฟฟา, ปลั๊กไฟฯ เสาอากาศวิทย ุฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

วัสดุงานบานงานครัว 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน รวมถึง

สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ เชน หนังสือ กระดาษ 

ปากกา ยางลบ ซองเอกสาร ตัวเย็บกระดาษ ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 บาท

คาวัสดุ 980,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 60,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

- เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน โปสเตอร 

พูกัน สี การอัด ขยาย รูปภาพ เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน 

ปายประชาสัมพันธฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

- เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ยาปองกันกําจัดศัตรูพืช

และสัตว อุปกรณในการขยายพันธุ ดิน ปุย ผาใบหรือผาพลาสติก 

ใบมีด เชือก วัสดุเพาะชํา ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย เชน ชุดและ

อุปกรณปองกันสารเคม ีถุงมือปองกันสารเคม ีที่ครอบตาหรือแวนตา

นิรภัย อุปกรณการแพทยแผนตรวจหาน้ําตาลในเลือด,เข็ม,เวชภัณฑ 

เคมีภัณฑ  หนากากอนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค น้ํายาพนหมอกครัน 

น้ํายาฆาเชื้อโรค, วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

วัสดุการเกษตร 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนชิน 

น้ํามันเครื่อง จารบี และน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกขยะ 

รถปฏิบัติการฉุกเฉิน/กูชีพ เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 150,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวนคาบริการโทรศัพท 12,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทสําหรับองคการบริหารสวนตําบล

ดานชาง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

- เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ 

สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ปายเตือน กระบองไฟ สติ๊กเกอรติด

รถหรือ ยานพาหนะ ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

คาสาธารณูปโภค 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ลับผงหมึก,แผนบันทึก

ขอมูล อุปกรณจัดเก็บขอมูล และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564
วัสดุจราจร 10,000 บาท

- เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ ,ชุด

ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน เสื้อสะทอนแสง , เสื้อชูชีพ ,รองเทา ,

เครื่องหมายตาง ๆ ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พ.ค.2564

วัสดุคอมพิวเตอร 80,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 1 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 

และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

สูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง

หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

         1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบน

แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจาก

หนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB

                2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ

ใชหนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา 8 GB   มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ

จุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย     

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 

(External) จํานวน 1 หนวย 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 1 ชุด 23,000 บาท

งบลงทุน 30,500 บาท

คาครุภัณฑ 30,500 บาท
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จํานวนเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง 7,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 

เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480Watts

สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 

3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920x1080)  สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 

802.11 ac) และ Bluetooth

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝาระวังรวมกันปองกัน

แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ 

เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, 

คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คาสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ  (สํานัก

ปลัด)

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 367 ลําดับที่ 1

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

โครงการเฝาระวังรวมกันปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 30,000 บาท

งบดําเนินงาน 30,000 บาท

คาใชสอย 30,000 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 80,000 บาท แยกเปน
แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล 80,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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รวม

รวม

จํานวนโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด

สุพรรณบุรี ประจําป พ.ศ.2566

50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป พ.ศ. 2566 ใหกับที่ทําการ

ปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามหนังสืออําเภอดานชาง ที ่สพ 0918/ว 1726 ลงวันทึ่ 

13 มิถุนายน 2565

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 371 ลําดับที่ 11

เงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร

กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว

2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 7 หนา 284

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจาย

อื่น ๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 50,000 บาท

งบดําเนินงาน 300,000 บาท

คาใชสอย 300,000 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 1,420,000 บาท แยกเปน
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,420,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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จํานวน

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการรณรงคปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออกและไขซิกาอยางยั่งยืน โดยมีคาใชจาย คาอาหาร

กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ

ฝกอบรม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่  6 หนา 

283

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไขซิกาอยางยั่งยืน 150,000 บาท
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จํานวน

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัติยราชนารี  โดยมีคาใชจาย คาอาหารกลางวัน อาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย  คาใชจาย

อื่นที่จําเปนในการฝกอบรม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 

0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 5 หนา 

282

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา'ตามพระปณิธาน

ของศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง'สมเด็จ

พระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร'ีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

100,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

 (3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟ

รถยนต               

 (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง               

 (5) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน              

 (6) ชุดเฝอกลม                

 (7) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ              

  (8) อุปกรณดามหลังชนัดสั้น               

 (9) เกาอี้เคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได             

 (10) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- เปนไปตามเกณฑบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ เดือน

ธันวาคม 2564

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 24 ลําดับที่ 1

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป

- เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณตามมาตรฐานมีประตูดานหลัง 

ปด - เปด สําหรับยกเตียงผูปวยเขา - ออกมีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอย

กวา 2 ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ  มีที่จัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณ

อื่นที่จําเปนอยางเปนสัดสวน เปนระเบียบและมีความปลอดภัยจากการ

หลุด รวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือ

พลิกคว่ํา มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 25 

วัตต พรอมอุปกรณตามมาตรฐานทกฎหมายกําหนด เครื่องสัญญาณไฟ

ฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง            - คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ

การแพทยประกอบ                      

  (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็นปรับเปนรถเข็นได              

 (2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ               

 

คาครุภัณฑ 1,120,000 บาท

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

งบลงทุน 1,120,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน
 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 29 

หนา 293

 - เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 26 

หนา 292

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่  7 บานโปงคอม 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่  4 บานพุน้ํารอน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 400,000 บาท

เงินอุดหนุน 400,000 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท แยกเปน
แผนงานสาธารณสุข

งานศูนยบริการสาธารณสุข 400,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 34 

หนา 296

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 33 

หนา 295

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 12 บานหนองอีนาค 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 32 

หนา 295

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 11 บานชลประทานเทพ 20,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 10 บานดงปอ 20,000 บาท

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 158



จํานวน

จํานวน

จํานวน

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 37  

หนา 297

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 36 

หนา 297

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 15 บานหินลาด 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 35 

หนา 296

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 14 บานเขาชองคับ 20,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 13 บานโปงคาง 20,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 40 

หนา 299

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 39 

หนา 298

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 18 บานใหมหนองมะสังข 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 38 

หนา 298

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 17 บานทุงดินดํา 20,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 16 บานหนองแก 20,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 42 

หนา 300

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุม ชุมชน คณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 24 

หนา 291

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 41 

หนา 299

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 2 บานหนองเปาะ 20,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 19 บานทรัพยศิลา 20,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 27 

หนา 292

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 25 

หนา 291

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5 บานดอนประดู 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 43 

หนา 300

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน 20,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา 20,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 31 

หนา 294

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 30 

หนา 294

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 9 บานปรักประดู 20,000 บาท

 -เพื่อจายเปนอุดหนุนสําหรับกลุมชุมชนคณะกรรมการหมูบาน

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2 ) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 28 

หนา 293

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว 20,000 บาท

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6 บานหนองผือ 20,000 บาท
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รวม

รวม
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 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 กรณี

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 (กรณีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)

50,000 บาท

งบดําเนินงาน 132,000 บาท

คาใชสอย 132,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 212,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนักพัฒนา

ชุมชน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 838,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน  

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

งบบุคลากร 1,050,840 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,050,840 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 1,202,840 บาท แยกเปน
แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 1,202,840 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรายจายเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 336 ลําดับที่ 26

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบานสงเสริม

สุขภาพภาคีเครือขาย คนพิการ ผูปวยติดเตียง และผูดอยโอกาส ใน

ตําบลดานชาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและ

อุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปาย

กิจกรรม, และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 363 ลําดับที่ 3

โครงการรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความ

ชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

50,000 บาท

โครงการเยี่ยมบานสงเสริมสุขภาพภาคีเครือขาย คนพิการ ผูปวยติดเตียง

 และผูดอยโอกาสในตําบลดานชาง

2,000 บาท

 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 365 ลําดับที่ 9
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จํานวน

รวม

รวม

จํานวนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดานชาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดานชาง

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 366 ลําดับที่ 10

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส สรางจิตสดใส รางกายแข็งแรง โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คาสมนาคุณ

วิทยากร และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 364 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส สรางจิต

สดใส รางกายแข็งแรง

30,000 บาท
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รวม

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟาในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดานชางใหแกการไฟฟาสาขาดานชาง

- เปนไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาสวน

ภูมิภาคสาขาอําเภอดานชางใหแกประปาสวนภูมิภาคสาขาดานชาง

- เปนไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟาในเขต อบต.ดานชาง 100,000 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอดานชาง 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 300,000 บาท

เงินอุดหนุน 300,000 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท แยกเปน
แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาและประปา 300,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานในหนวยงาน

- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝา

อันตรายเปนปกต ิฯลฯ

- เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อบต. ที ่มท 

0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2538 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ

ภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลของ อปท.

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางในหนวยงาน

- เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ฯลฯ

- เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อบต. ที ่มท 

0809.2/138 ลว 30 ธ.ค.2538 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ

ภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลของ อปท.

งบบุคลากร 132,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 132,000 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 967,000 บาท แยกเปน
แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 967,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวนโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการธนาคารขยะใน

โรงเรียน โดยมีคาใชจาย คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาใชจายอื่น

ที่จําเปนในการฝกอบรม

- พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง( ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2560

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2564

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่   5  

หนา   311

เพื่อจายเปนคาใชจาย ตาง ๆ เชน คารับวารสาร,สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ

- คาถายสําเนาเอกสารตาง ๆ , คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ

- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล

- คาโฆษณาและเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธ, คาเชาทรัพยสิน

- คาธรรมเนียมตาง ๆ , คาเบี้ยประกัน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจาง

ออกแบบ ฯลฯ

-เปนไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ

การเบิกจายเงินคาจางเหมา บริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 585,000 บาท

งบดําเนินงาน 835,000 บาท

คาใชสอย 835,000 บาท
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จํานวน

จํานวนโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการสงเสริมการคัดแยก

ขยะในครัวเรือน  โดยมีคาใชจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาอาหารกลางวัน คาน้ําดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ คาใชจายอื่นที่จําเปน

ในการฝกอบรมคาวัสด ุคาอาหารกลางวัน คาน้ําดื่ม

- พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 

2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 3  

หนา 310

โครงการประชารัฐรวมใจ สรางวินัยรักษาความสะอาดชุมชน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชารัฐรวมใจ สราง

วินัยรักษาความสะอาดชุมชน โดยมีคาใชจาย คาอาหารกลางวัน 

อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน

การฝกอบรม

- พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 

2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 1 

หนา 310
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จํานวนโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก(อถล.) 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก (อถล.) โดยมีคาใชจาย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาอาหารกลางวัน คาน้ําดื่มคาวิทยากร คาวัสดุ คาใชจายอื่นที่จําเปน

ในการฝกอบรม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก พ.ศ. 

2561

-พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 2 

หนา 310
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาใน

โอกาสวันสําคัญของชาติไทย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ

และอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปาย

กิจกรรม และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 383 ลําดับที่ 1

- เพื่อจายเปนคาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงาน

โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่

4) พ.ศ.2557

โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอภาสวันสําคัญของชาติไทย 60,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

คาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 200,000 บาท

งบดําเนินงาน 320,000 บาท

คาใชสอย 320,000 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 320,000 บาท แยกเปน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 320,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยพัฒนาครอบครัว

ตําบลดานชาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและ

อุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปาย

กิจกรรม, คาสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 362 ลําดับที่ 1

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ

ประชาชนในพื้นที่ตําบลดานชาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา

วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, 

คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, คาสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 323 ลําดับที่ 2

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลดานชาง 30,000 บาท

โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับประชาชนในพื้นที่ตําบลดานชาง 30,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 43,000 บาท แยกเปน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 43,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบดําเนินงาน 43,000 บาท

คาใชสอย 43,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม วัน

สําคัญของทางศาสนา

20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจาย ดังนี้

- คาใชจายในพิธีทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม วันสําคัญของ

ทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา , วันออกพรรษา, วันวิสาขบูชา,วัน

มาฆบูชาฯลฯ

-เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม วัน

สําคัญของทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา , วันออกพรรษา, วันวิ

สาขบูชา,วันมาฆบูชาฯลฯ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที ่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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จํานวน

จํานวน

คาใชจายสําหรับโครงการจัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , อุปกรณ  ครุภัณฑที่

จําเปนเพื่อมอบใหกับสถานที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ตําบล

10,000 บาท

 เพื่อเปนคาใชจายสําหรับโครงการจัดหาหนังสือ สื่อ ,วัสดุ , 

อุปกรณ  ครุภัณฑที่จําเปนเพื่อมอบใหกับสถานที่อานหนังสือประจํา

หมูบาน/ตําบลของ อบต.ดานชาง  (ตามโครงการ”ที่อานหนังสือ

ทองถิ่นรักการอาน”) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(ดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่

มท 0816.5/ว 2550 ลว. 10 พ.ย. 2560 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 326 ลําดับที่ 6  

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 10,000 บาท

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียน

พรรษาโดยมีคาใชจายประกอบดวย

 1. การจัดซื้อตนเทียนพรรษาพรอมฐานตั้ง และคาจัดซื้อเครื่อง

สังฆทานถวายพระ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที ่มท 

0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 337 ลําดับที่  3
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จํานวน

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา

โดยมีคาใชจายประกอบดวย

   1.จัดทําปายประชาสัมพันธ โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา  

ขนาด 1 เมตร X 4 เมตร  จํานวน 2 ปาย

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น   ที ่มท 

0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 338 ลําดับที่  4 

โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 3,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท แยกเปน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบดําเนินงาน 100,000 บาท

คาใชสอย 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นสัมพันธอําเภอดานชาง สงนักกีฬาเขารวม

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมนักกีฬา และการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2564 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 338 ลําดับที ่6 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอดานชาง 100,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท แยกเปน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 10,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบดําเนินงาน 10,000 บาท

คาใชสอย 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฟนฟูสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมนักกีฬา และการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2564 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 337 ลําดับที่  2

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

โครงการฟนฟู สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 10,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 110,000 บาท แยกเปน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 110,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบดําเนินงาน 50,000 บาท

คาใชสอย 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของตําบลดานชาง 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของตําบลดานชาง โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณตาง ๆ, และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 313 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน 60,000 บาท

เงินอุดหนุน 60,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประจําป “เทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประจําป “เทศกาลกินปลา 

กินเห็ด อาหารรสเด็ด อําเภอดานชาง” ใหกับที่ทําการปกครอง 

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 352 ลําดับที่ 32
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงพนักงานขับ

เครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 3  คน พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดกลาง จํานวน 1  คน ผูชวยนายชางไฟฟา จํานวน 1  คน 

ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 2  คน พนักงานขับรถยนต จํานวน 1  

คน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ, จํานวน 1 คน

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,284,800 บาท

บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน

ตําบล ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง, วิศวกรโยธา, นายชางโยธา(2), 

เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

บาท

งบบุคลากร 3,864,060 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,864,060 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,477,260

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 6,402,560 บาท แยกเปน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6,402,560
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

- เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจาย ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ

จายได พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2564

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่

นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอน

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2559

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

คาตอบแทน 360,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 300,000 บาท

งบดําเนินงาน 942,000 บาท
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จํานวน

รวม

จํานวน

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล ชวยเหลืองานกองชางหรือ

งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 300,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   คา

เชาทรัพยสินคาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกัน  คาจางเหมา

บริการ   คาติดตั้งไฟฟาคาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท   คาติดตั้ง

เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

คาใชสอย 400,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบล 

และผูซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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จํานวน

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝกอบรมตาง ๆ ของ

พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางหรือพนักงานจางขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบใหเขารับการฝกอบรม เชน คาลงทะเบียนในการ

ฝกอบรม คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยาง

อื่น

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง, พนักงานจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง

ใหไปปฏิบัติราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาเชาที่พัก, คา

พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ, คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับ

ยานพาหนะ, คาระวางบรรทุก, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, 

คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่น ๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 50,000 บาท
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ คาใชบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่มอบใหผูมีสิทธิถือครองและที่ใช

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาสาธารณูปโภค 12,000 บาท

คาบริการโทรศัพท 12,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร 70,000 บาท

- เพื่อจายจัดซื้อวัดสุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึกขอมูล ตลับผง

หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แปนพิมพ เมาสฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําปายแจงเตือน ปายประชาสัมพันธ 

ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวยกาแฟ ไมกวาด ถวย

ชาม ชอนสอม ถุงขยะ แปรง ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุสํานักงาน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน  

กระดาษ  แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาวัสดุ 170,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

 คุณลักษณะพื้นฐาน รถตัดหญาไหลทาง

- เปนรถตัดหญาไหลทาง  ชนิดขับเคลื่อน 4  ลอ 

- ขนาดไมนอยกวา  40  แรงมา

- ระบบเครื่องยนตดีเซล แบบโดแรคอินเจคชั่น 3 สูบ 4 จังหวะสูบตั้ง

ระบายความรอนดวยน้ํา

- รอบการใชงานตอเนื่อง   2,700 รอบตอนาที

- จํานวนเกียรเดินหนา 8 เกียร ถอยหลัง  8  เกียร

- ระบบพวงมาลัยเพาเวอร

- ระบบเบรกเปนดิสกเบรกแบบเปยก

- ระบบขับเคลื่อนลอหนา เฟองเฉียงทั้งระบบ (Bevel Gear)

คุณลักษณะพื้นฐาน เครื่องตัดหญาไหลทาง

- เปนเครื่องตัดหญาแบบยื่นขางสามารถติดตั้งและปลดออกจากทาย

รถตัดหญาไหลทางไดงาย

- โดยติดตั้งกับแขนยก 3 จุดของรถตัดหญาไหลทางไดอยางมั่นคง

แข็งแรง ไมตองดัดแปลงรถแตอยางใด

- เครื่องตัดหญายื่นไปทํางานทางดานซายของตัวรถเพื่อใหรถตัดหญา

ไหลทางวิ่งไปในทิศทางเดียวกับการจราจรขณะทํางาน

รถตัดหญาไหลทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดไมนอยกวา 40 แรงมา

พรอมเครื่องตัดหญาไหลทางและใบมีดดันดินหนา จํานวน 1 คัน

1,500,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถตัดหญาไหลทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ  

ขนาดไมนอยกวา 40 แรงมา พรอมเครื่องตัดหญาไหลทาง และใบมีด

ดันดินหนา จํานวน  1   คัน ราคา 1,500,000.-บาท

คาครุภัณฑ 1,596,500 บาท

ครุภัณฑการเกษตร

งบลงทุน 1,596,500 บาท
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 -ระบบไฮดรอลิคของเครื่องตัดหญาแยกเปนอิสระจากระบบไฮดรอ

ลิคของรถตัดหญาไหลทาง หัวตัดหญาเปนชนิด Sliding  Flail 

Head สามารถเลื่อนจุดยึดหัวตัดได และโรเตอรหัวตัดหญาทํางาน

ดวยไฮโดรลิคมอเตอรแบบขับแกนโรเตอรโดยตรงและหมุนกลับได

ทั้ง 2 ทิศทางจากคันบังคับ หัวตัดสามารถตัดหญาไดกวาง ไมนอย

กวา 1.0 เมตร

- มีชุด Lift float ระบบไฮดรอลิคชวยใหหัวตัดลอยตัวขณะปฏิบัติงาน

ได

- มีระบบปรับมุมหัวตัดอิสระ (Angle Float)

- มีโครงสรางแบบแขนคูขนาน (Parallel arm geometry)

- มีระบบนิรภัยแบบ Hydraulic safety breakway

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นดวยความ

ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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จํานวน

 - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หนาที่ 9 ขอที ่14

คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 20,000.-บาท

20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที ่2 จํานวน 1   

เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core)

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 3 GB

 - มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB

 - มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม

นอยกวา 2,048 x 1,536 Pixel 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 

และ GPS

 - มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง 

(built-in)

 - มีอุปกรณการเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอร

แท็ปเล็ต 

- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel 

- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จํานวน บาทเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000.-บาท

30,000

   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา 8 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

480 GB จํานวน 1 หนวย

- มDีVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล

แบบที ่2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1   

เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) 

และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

สูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1 หนวย

  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB
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จํานวน

 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 

ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

ประกาศ  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หนาที่ 6 ขอที ่8 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * 

จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  22,000 บาท

44,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงาน

ประมวลผล* จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา

ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 

Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม

นอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 

 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย

กวา 8 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย
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 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 

3 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) 

หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 

Bluetooth

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หนาที่ 27 ขอที ่62

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 2,500.บาท

2,500 บาท

 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุ

กรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หนาที่ 8 ขอที ่12 
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี,่ยาง

นอก,ยางใน ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ดินลูกรัง หินคลุก ยางมะตอย

สําเร็จรูปคอน สวาน เลื่อย  ทอน้ําและอุปกรณประปา เสาไฟฟา ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน โคมไฟฟา ลําโพง 

ไมโครโฟน หมอแปลงไฟฟา ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง 500,000 บาท

คาวัสดุ 1,740,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 500,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อสามารถใชงาน

ไดตามปกติ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบดําเนินงาน 1,990,000 บาท

คาใชสอย 250,000 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 10,093,800 บาท แยกเปน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสราง 10,093,800 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน วัสดุสํารวจ,บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน เอ็นตัดหญา ใบมีดตัด

หญา ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนคาน้ํามันดีเซล,

น้ํามันเบนซิน,น้ํามันเครื่องฯลฯ สําหรับรถยนตใชงาน ,รถ

จักรยานยนต,เครื่องสูบน้ํา,เครื่องตัดหญาฯลฯขององคการบริหาร

สวนตําบลดานชาง

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร 20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 500,000 บาท
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง - บานนาย

ลอย หมูที่ 11 บานชลประทานเทพนิมิต

377,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากถนนลาดยาง - บานนายลอย หมูที ่11 บานชลประทานเทพนิมิต  

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 600 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 11 ลําดับที่ 7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตคอนเสริมเหล็กตอจากเดิม ถึงสามแยก

หนองแก หมูที่ 16 บานหนองแก

372,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตคอนเสริม

เหล็กตอจากเดิม ถึงสามแยกหนองแก หมูที ่16 บานหนองแก   

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 600 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 15 ลําดับที่ 11

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 8,103,800 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

งบลงทุน 8,103,800 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากถนนคอนกรีตเดิม สาย

พุหวาย ตอนที่ 3 หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

498,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอ

จากถนนคอนกรีตเดิม สายพุหวาย ตอนที ่3 หมูที ่21บานหวยถ้ํา     

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 800 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที ่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 20 ลําดับที่ 16

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเดิมบริเวณ นายชม 

แสนคํา ถึงบริเวณสามแยก หมูที่ 6 บานหนองผือ

276,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอ

จากเดิมบริเวณนายชม แสนคํา ถึงบริเวณสามแยก หมูที ่6 

บานหนองผือ  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 445 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 7 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากเดิมถึงสุดเขต ตอนที่ 3

 หมูที่ 20 บานโปงขอยสมอทอง

262,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอ

จากเดิมถึงสุดเขต ตอนที ่3 หมูที ่20 บานโปงขอยสมอทอง 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 425 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที ่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 19 ลําดับที่ 15
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จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบานนายบุญมี เดโชชัย

 ถึงบริเวณบานนางประเทือง ขลุยอิน หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

216,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณบานนายบุญมี เดโชชัย ถึงบริเวณบานนางประเทือง ขลุยอิน 

หมูที ่17 บานทุงดินดํา  

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 345 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที ่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 17 ลําดับที่ 13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบานนายจรัล เฟองฟู

ลอย ถึงบริเวณบานนางเวียน พวงบุปผา หมูที่ 10 บานดงปอ

432,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณบานนายจรัล เฟองฟูลอย ถึงบริเวณบานนางเวียน พวงบุป

ผา หมูที ่10 บานดงปอ

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 690 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 10 ลําดับที่ 6

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนลาดยาง ถึงบาน

นายสัมฤทธิ์ โพธิ์สุวรรณ หมูที่ 13 บานโปงคาง

498,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณถนนลาดยาง ถึงบานนายสัมฤทธิ์ โพธิ์สุวรรณ หมูที ่13 บาน

โปงคาง  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 13 ลําดับที่ 9
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จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานลุงดํา ตอนที่ 1 หมูที่ 

8 บานวังน้ําเขียว

491,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานลุงดํา ตอนที ่1 หมูที ่8 บานวังน้ําเขียว  

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 780 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2564 หนาที่ 9 ลําดับที่ 5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทุงดินดํา ตอนที่ 2 

หมูที่ 17 บานทุงดินดํา

496,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานทุงดินดํา ตอนที ่2 หมูที ่17 บานทุงดินดํา  

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 800 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 16 ขอที ่12

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไรบังอร ทาวรา ถึงสาม

แยก หมูที่ 12 บานหนองอีนาค

104,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณไรบังอร ทาวรา ถึงสามแยก หมูที ่12 บานหนองอีนาค  

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 165 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 12 ลําดับที่ 8
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จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายโปงคอม - เขต

ติดตอ จ.กาญจนบุรี ตอนที่ 1 หมูที่ 7 บานโปงคอม

490,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต สายโปงคอม - เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี ตอนที ่1 หมูที ่7 

บานโปงคอม  

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 810 ตารางเมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 8 ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาโรงเรียนดอนประดู 

ตอนที่ 1 หมูที่ 18 บานใหมหนองมะสังข

493,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหนาโรงเรียนดอนประดู ตอนที ่1 หมูที ่18 บานใหมหนองมะ

สังข   ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที ่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 18 ลําดับที่ 14

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรนายทวม ภูฆัง ถึงทาเย็น

 หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน

470,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายไรนายทวม ภูฆัง ถึงทาเย็น หมูที ่4 บานพุน้ํารอน 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 750 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 62 ลําดับ

ที ่28
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จํานวน

จํานวนโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจากถนนลาดยาง

เดิมสายเขาชองคับ ถึงบานประดูเหลี่ยม ตอนที่ 4 หมูที่ 14 บานเขาชอง

คับ

495,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตตอจากถนนลาดยางเดิมสายเขาชองคับ ถึงบานประดู

เหลี่ยม ตอนที ่4 หมูที ่14 บานเขาชองคับ  

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 825 ตารางเมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 110   

ลําดับที่ 124

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจากเดิมสายโปง

วิว ตอนที่ 2 หมูที่ 3 บานทุงนาตาปน

495,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตตอจากเดิมสายโปงวิว ตอนที ่2 หมูที ่3 บานทุงนาตาปน  

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 800 ตารางเมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลา

เซลล) หมูที ่2 บานหนองเปาะ จํานวน 5 ตน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 21 ลําดับที่ 17

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 2 บานหนอง

เปาะ

192,500 บาท

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานหนองผือ 

ถึงบานวังน้ําเขียว หมูที่ 6 บานหนองผือ

141,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตสายบานหนองผือ ถึงบานวังน้ําเขียว หมูที ่6 บานหนอง

ผือ    

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 200 ตารางเมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 6 ขอที ่2

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตตอจากถนนลาดยาง

เดิมสายบานหินลาด ตอนที่ 2 หมูที่ 15 บานหินลาด

486,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตตอจากถนนลาดยางเดิม สายบานหินลาด ตอนที ่2 หมูที ่

15 บานหินลาด  

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 740 ตารางเมตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 14 ลําดับที่ 10

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนา 199



จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการกั้นหองเพื่อแบงพื้นที่ ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอานใหเปน

สัดสวนประจําหมูบาน/ตําบล ของ อบต.ดานชาง (ตามโครงการที่อาน

หนังสือทองถิ่นรักการอาน)

30,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาโครงการกั้นหอง เพื่อแบงพื้นที่อานหนังสือทองถิ่นรัก

การอานใหเปนสัดสวน ฯลฯ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ดวนที่สุด ที ่มท 0816.5/ว2550 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที ่มท 0808.2/ว

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก

ประเภท รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลา

เซลล) หมูที ่6 บานหนองผือ จํานวน 7 ตน

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 23 ลําดับที่ 19

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลา

เซลล) หมูที ่5 บานดอนประดู จํานวน 12 ตน

- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ. ศ.2537

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แกไขครั้งที ่

1/2565 หนาที่ 22 ลําดับที่ 18

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 6 บานหนองผือ 269,200 บาท

โครงการไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 5 บานดอนประดู 461,500 บาท
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จํานวน

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได ( คาK ) คากอสราง

สิ่งสาธารณูปโภคและคากอสรางสิ่งสาธารณูปการตางๆ

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) 50,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท แยกเปน
แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร 30,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบดําเนินงาน 30,000 บาท

คาใชสอย 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสด ุเครื่อง

เขียนและอุปกรณตาง ๆ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คา

ปายกิจกรรม, คาสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ  (สํานักปลัด)

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที ่316 ลําดับที ่1
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 210,000 บาท

งบดําเนินงาน 210,000 บาท

คาใชสอย 210,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรต ิโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุและอุปกรณตาง ๆ, 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาปายกิจกรรม, และอื่น ๆ  

(สํานักปลัด)

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที ่308 ลําดับที ่13

โครงการรณรงคใหความรูเรื่องฝุนละออง PM 2.5 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการรณรงคใหความรูเรื่อง

ฝุนละออง PM 2.5 โดยมีคาใชจายเปนคาอาหารกลางวัน อาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสด ุและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ

ฝกอบรม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0533 ลง

วันที ่27 มกราคม 2563

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที ่7 

หนา 305
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จํานวน

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการพัฒนาตลาดนัดดาน

สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจาย คาอาหารกลางวัน อาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 

2557

-พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที ่มท 0810.6/ว 

1470 ลงวันที ่24 กรกฎาคม 2560

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 

0810.3/ว 1425 ลงวันที ่15 เมษายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที ่ 5  

หนา 304

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

100,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท แยกเปน
แผนงานการพาณิชย

งานตลาดสด 10,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลดานชาง
อําเภอดานชาง   จังหวัดสุพรรณบุรี

งบดําเนินงาน 10,000 บาท

คาใชสอย 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการพัฒนาตลาดนัดดาน

สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจาย คาอาหารกลางวัน อาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 

และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม

- พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 

2557

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 

0810.5/ว 1320 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ลําดับที่ 46 

หนา 302

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาตลาดนัดดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 10,000 บาท
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200,000 200,000

20,000 20,000

17,800,000 17,800,000

3,900,000 3,900,000

204,000 204,000

612,846 612,846

739,992 739,992

320,000 320,000

532,080 532,080

45,600 45,600

45,600 45,600

90,720 90,720

1,977,000 1,977,000

5,208,960 297,900 2,114,040 1,222,500 838,320 1,477,260 11,158,980

 

เงินเดือนขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนรายเดือน

เลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝาย

การเมือง)

คาตอบแทนรายเดือนนายก/

รองนายกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

คาตอบแทนประจําตําแหนง

นายก/รองนายก

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(ก.บ.ท.)

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (สปสช.)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เงินสํารองจาย

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

แผนงาน
งบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพความพิการ

รายจายตามขอผูกพัน

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา

 วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย รวม

วันที่พิมพ : 16/9/2565  14:03:51 หนา : 1/1
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แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
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10,000 22,000 30,000 20,000 82,000

294,000 42,000 42,000 42,000 420,000

244,320 244,320

2,573,040 1,184,160 517,000 212,520 108,000 2,284,800 6,879,520

162,840 105,660 48,000 24,000 60,000 400,500

42,000 42,000

800,000 10,000 190,000 150,000 300,000 1,450,000

25,000 4,000 160,000 10,000 199,000

40,000 30,000 20,000 50,000 140,000

10,000 10,000

1,200,000 1,500,000 750,000 585,000 300,000 4,335,000

30,000 10,000 40,000

200,000 100,000 50,000 50,000 400,000

130,000 100,000 50,000 50,000 330,000

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายงบรายจายอื่น ๆ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจํา

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ

อันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

เงินวิทยฐานะ

คาจางลูกจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ

 หรือพนักงานสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง
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20,000 20,000

480,000 480,000

30,000 30,000

300,000 300,000

30,000 30,000

150,000 50,000 150,000 250,000 600,000

30,000 30,000

โครงการจัดฝกอบรม

เจาหนาที/่อาสาสมัครปองกัน

ไฟปา (หลักสูตรการปองกัน

ไฟปา)

โครงการอบรมสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมแก

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา พนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลดาน

ชาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

โครงการเวทีประชาคม เพื่อ

การมีสวนรวมของประชาชน

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล

 ลูกจางและพนักงานจาง

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ การดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอุดุลยเดช สมเด็จพระ

นางเจาฯพระบรมราชชินีนาถ 

และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อสงเสริมและพัฒนา

องคความรูสําหรับผูบริหาร 

สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงาน

สวนตําบล  ลูกจางและ

พนักงานจาง
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150,000 150,000

50,000 50,000

100,000 100,000

30,000 30,000

50,000 50,000

28,250 28,250

28,819 28,819

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานชลประทาน

เทพนิมิต หมูที่ ๑๑

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานปรักประดู 

หมูที่ ๙

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

โครงการอบรมใหความรูการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยแกประชาชนในเขต อบต.

ดานชาง

โครงการฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน

โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการชวยเหลือประชาชน

ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพื่อชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2560 (กรณี

เยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสา

ธารณภัย)



วันที่พิมพ : 16/9/2565  14:03:51 หนา : 1/1

65,156 65,156

26,313 26,313

50,000 50,000

220,000 220,000

80,000 80,000

1,130,304 1,130,304

22,600 22,600

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอน

ประดู หมูที่ ๑๘

โครงการปองกันและควบคุม

โรคไวรัสโคโรนา 2019

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา (คา

พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่

สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น)

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวันสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลดานชาง

โครงการรณรงคสงเสริมการ

สวมหมวกนิรภัย (กันน็อค) ใน

เด็กเล็ก

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา    

- คาจัดการเรียน การสอนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(รายหัว)

- โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานพุน้ํารอน  

หมูที่ ๔

- โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหนองเปาะ

 หมูที่ ๒

คาใชสอย

งบดําเนินงาน
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30,000 30,000

150,000 150,000

100,000 100,000

50,000 50,000

2,000 2,000

50,000 50,000

โครงการเยี่ยมบานสงเสริม

สุขภาพภาคีเครือขาย คน

พิการ ผูปวยติดเตียง และ

ผูดอยโอกาสในตําบลดานชาง

โครงการรายจายเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา

และการใหความชวยเหลือ

นักเรียนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา'

ตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย พลเอกหญิง พล

เรือเอกหญิง พลอากาศเอก

หญิง'สมเด็จพระเจานองนาง

เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

 อัครราชกุมาร'ีกรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

โครงการชวยเหลือประชาชน

ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายเพื่อชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2560 (กรณี

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต)

โครงการเฝาระวังรวมกัน

ปองกันแกไขปญหายาเสพติด

ในชุมชน

โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกและ

ไขซิกาอยางยั่งยืน
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30,000 30,000

50,000 50,000

50,000 50,000

100,000 100,000

50,000 50,000

200,000

60,000

30,000

30,000

20,000

10,000

100,000

คาใชจายสําหรับโครงการ

จัดหาหนังสือ สื่อ , วัสดุ , 

อุปกรณ  ครุภัณฑที่จําเปน

เพื่อมอบใหกับสถานที่อาน

หนังสือประจําหมูบาน/ตําบล

10,000

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น

สัมพันธอําเภอดานชาง
100,000

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว

ตําบลดานชาง
30,000

คาใชจายในการจัดกิจกรรม

พิธีทางศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรม วันสําคัญของทาง

ศาสนา

20,000

โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่อง

ในโอภาสวันสําคัญของชาติไทย
60,000

โครงการฝกอบรมอาชีพ

สําหรับประชาชนในพื้นที่

ตําบลดานชาง

30,000

โครงการอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก(อถล.)

คาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจ

ชุมชน
200,000

โครงการประชารัฐรวมใจ 

สรางวินัยรักษาความสะอาด

ชุมชน

โครงการสงเสริมการคัดแยก

ขยะในครัวเรือน

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส

 สรางจิตสดใส รางกายแข็งแรง

โครงการธนาคารขยะใน

โรงเรียน
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10,000

10,000

3,000

50,000

60,000 60,000

30,000 30,000

50,000 50,000

100,000 100,000

10,000 10,000

220,000 60,000 60,000 60,000 400,000

20,000 50,000 10,000 500,000 580,000

60,000 2,100,000 200,000 20,000 2,380,000

10,000 30,000 10,000 500,000 550,000

150,000 100,000 200,000 450,000

500,000 30,000 300,000 500,000 1,330,000

5,000 50,000 150,000 205,000

10,000 15,000 20,000 20,000 65,000

10,000 5,000 10,000 20,000 45,000

270,000 300,000 80,000 70,000 720,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุการเกษตร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุกอสราง

โครงการพัฒนาตลาดนัดดาน

สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

โครงการรณรงคใหความรูเรื่อง

ฝุนละออง PM 2.5

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติ

โครงการพัฒนาอาชีพตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการรณรงคงดเหลา

เขาพรรษา
3,000

โครงการสงเสริมและ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

ของตําบลดานชาง

50,000

โครงการจัดงานประเพณีถวาย

เทียนพรรษา
10,000

โครงการฟนฟู สืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น

10,000
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10,000 25,000 35,000

10,000 10,000 20,000

110,000 30,000 140,000

10,000 20,000 30,000

300,000 40,000 340,000

57,000 12,000 12,000 12,000 93,000

30,000 30,000

120,000 40,000 160,000

10,000 10,000

10,000 10,000

9,000 9,000

17,100 17,100

59,800 59,800

45,500 45,500

10,000 10,000

19,000 19,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) 

แบบ Smart TV ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 3,840 x 

2,160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สวน ขนาด 36,000 บีทียู 

ราคา 45,500 บาท จํานวน 1 

เครื่อง

ตูเก็บเอกสาร ตูบานเลื่อน

กระจก จํานวน 2 หลัง

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน

เปด ราคา 5,700 บาท จํานวน

 3 ตู

เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ 

จํานวน 2 เครื่อง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้สํานักงาน ราคา 3,000

 บาท จํานวน 3 ตัว

คาบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และ

คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุอื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุจราจร
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30,000 30,000

46,000 46,000

69,000 69,000

15,000 15,000

17,500 17,500

7,500 7,500

3,200 3,200

30,000 30,000

26,000 26,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร กระจก

บานเลื่อน จํานวน ๕ ตู

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ

 LED สี 

ชนิด Network แบบที่ 2 (27 

หนา/นาท)ี

จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800

 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน

 3 เครื่อง

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED 

ขาวดําชนิด Network แบบที่ 

2 (38 หนา/นาท)ี ราคา 

15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800

 VA จํานวน 7 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร All In 

One สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร All In 

One สําหรับงานประมวลผล 

ราคา 23,000 บาท จํานวน 3 

เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล แบบที่

 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 

บาท จํานวน 1 เครื่อง

คาครุภัณฑ
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1,120,000 1,120,000

23,000 23,000

7,500 7,500

1,500,000 1,500,000

20,000 20,000

30,000 30,000

44,000 44,000

2,500 2,500

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล * 

จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ  22,000 บาท

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800

 VA จํานวน 1 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 2,500.บาท

คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2

 จํานวน 1 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 20,000.-บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2* 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา

 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 30,000.-บาท

ครุภัณฑการเกษตร

รถตัดหญาไหลทาง ชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดไมนอย

กวา 40 แรงมา

พรอมเครื่องตัดหญาไหลทาง

และใบมีดดันดินหนา จํานวน 

1 คัน

เครื่องคอมพิวเตอร All In 

One จํานวน 1 ชุด

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 

เครื่อง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

ปริมาตกระบอกสูบไมตํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต

จํานวน 1 คัน
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372,700 372,700

377,900 377,900

262,900 262,900

276,400 276,400

498,900 498,900

498,900 498,900

432,600 432,600

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบริเวณบานนายจรัล

 เฟองฟูลอย ถึงบริเวณบาน

นางเวียน พวงบุปผา หมูที่ 10

 บานดงปอ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กตอจากถนน

คอนกรีตเดิม สายพุหวาย 

ตอนที่ 3 หมูที่ 21 บานหวยถ้ํา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบริเวณถนนลาดยาง

 ถึงบานนายสัมฤทธิ์ โพธิ์

สุวรรณ หมูที่ 13 บานโปงคาง

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กตอจากเดิมถึงสุดเขต

 ตอนที่ 3 หมูที่ 20 บานโปง

ขอยสมอทอง

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กตอจากเดิมบริเวณ 

นายชม แสนคํา ถึงบริเวณสาม

แยก หมูที่ 6 บานหนองผือ

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตคอนเสริมเหล็กตอ

จากเดิม ถึงสามแยกหนองแก 

หมูที่ 16 บานหนองแก

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากถนนลาดยาง - 

บานนายลอย หมูที่ 11 บาน

ชลประทานเทพนิมิตงบลงทุน
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216,600 216,600

104,400 104,400

496,700 496,700

491,000 491,000

470,000 470,000

493,900 493,900

490,700 490,700

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายหนาโรงเรียน

ดอนประดู ตอนที่ 1 หมูที่ 18 

บานใหมหนองมะสังข

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สายโปง

คอม - เขตติดตอ จ.กาญจนบุรี

 ตอนที่ 1 หมูที่ 7 บานโปงคอม

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานลุงดํา ตอน

ที่ 1 หมูที่ 8 บานวังน้ําเขียว

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายไรนายทวม ภู

ฆัง ถึงทาเย็น หมูที่ 4 บานพุ

น้ํารอน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบริเวณไรบังอร ทาว

รา ถึงสามแยก หมูที่ 12 บาน

หนองอีนาค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานทุงดินดํา 

ตอนที่ 2 หมูที่ 17 บานทุงดิน

ดํา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบริเวณบานนายบุญ

มี เดโชชัย ถึงบริเวณบานนาง

ประเทือง ขลุยอิน หมูที่ 17 

บานทุงดินดํา

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
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495,000 495,000

495,000 495,000

486,000 486,000

141,000 141,000

192,500 192,500

461,500 461,500

269,200 269,200

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่

 5 บานดอนประดู

โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่

 6 บานหนองผือ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่

 2 บานหนองเปาะ

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายบานหิน

ลาด ตอนที่ 2 หมูที่ 15 บาน

หินลาด

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตสายบาน

หนองผือ ถึงบานวังน้ําเขียว 

หมูที่ 6 บานหนองผือ

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก

เดิมสายโปงวิว ตอนที่ 2 หมูที่ 

3 บานทุงนาตาปน

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตตอจาก

ถนนลาดยางเดิมสายเขาชอง

คับ ถึงบานประดูเหลี่ยม ตอน

ที่ 4 หมูที่ 14 บานเขาชองคับ
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30,000 30,000

50,000 50,000

3,668,000 3,668,000

28,000 28,000

50,000 50,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 11 บาน

ชลประทานเทพนิมิตร

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่  7 บานโปง

คอม

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 10 บานดง

ปอ

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่  4 บานพุน้ํา

รอน

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566 

อําเภอดานชาง จังหวัด

สุพรรณบุรี

โครงการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดพื้นที่

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 

พ.ศ.2566

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

ได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

ได (คาK)

โครงการกั้นหองเพื่อแบงพื้นที่

 ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการ

อานใหเปนสัดสวนประจํา

หมูบาน/ตําบล ของ อบต.ดาน

ชาง (ตามโครงการที่อาน

หนังสือทองถิ่นรักการอาน)
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20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 3 บานทุง

นาตาปน

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 20 บานโปง

ขอยสมอทอง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 21 บาน

หวยถ้ํา

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 19 บาน

ทรัพยศิลา

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 2 บานหนอง

เปาะ

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 17 บานทุง

ดินดํา

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 18 บาน

ใหมหนองมะสังข

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 15บานหิน

ลาด

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 16 บาน

หนองแก

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 13 บานโปง

คาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 14 บานเขา

ชองคับ

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 12 บาน

หนองอีนาค
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20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

200,000 200,000

100,000 100,000

60,000

23,796,838 16,784,560 874,900 13,622,502 6,122,000 1,202,840 1,267,000 16,496,360 240,000 10,000 81,000,000

โครงการจัดงานประจําป 

“เทศกาลกินปลา กินเห็ด 

อาหารรสเด็ด อําเภอดานชาง”

60,000

รวม 320,000 263,000

โครงการอุดหนุนการขยายเขต

ประปาสวนภูมิภาคสาขา

อําเภอดานชาง

โครงการอุดหนุนขยายเขต

ไฟฟาในเขต อบต.ดานชาง

โครงการศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอดานชาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 9 บานปรัก

ประดู

เงินอุดหนุนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 6 บาน

หนองผือ

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 8 บานวังน้ํา

เขียว

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 5 บานดอน

ประดู
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