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1 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
 อ าเภอบวัใหญ่  จงัหวัดนครราชสมีา 

 
บ้านทองหลางน้อย  หมู่ที่ 1  ต าบลดอนตะหนิน  อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา    30120 
 

พ้ืนที่                                                 28.19  ตารางกิโลเมตร 
ประชากรทั้งหมด                                   4,248   คน 
 -  ชาย                                      2,091   คน 
 -  หญิง                                      2,157   คน 
 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - วันที่เลือกตั้ง 30 กันยายน  2555 วันที่ครบวาระ  29  กันยายน  2559 
 
จ านวนพนักงาน 

- นายก/รองนายก             จ านวน 3  คน 
- เลขานุการนายก อบต.      จ านวน 1  คน   
- สมาชิกสภาท้องถิ่น           จ านวน 25 คน 
- รวมฝ่ายการเมือง             จ านวน  29 คน 

 
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น       จ านวน  13  คน 
- ลูกจ้างประจ า                  จ านวน  1  คน 
- พนักงานจ้าง                   จ านวน   6  คน 
- ข้าราชการครู (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์)   จ านวน  2  คน 
- พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์)          จ านวน   1  คน 
- รวมฝ่ายประจ า                                   จ านวน  23  คน 

                                                        
 
\ 
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ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน          

  บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ดังต่อไปนี้   
1. สถานะการคลัง     
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2559  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงินดังนี้ 
 ณ วันที่ 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2559     
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     จ านวน      21,390,186.12  บาท   
 1.1.2 เงินสะสม        จ านวน        4,124,153.72  บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน        8,210,479.12   บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน   -           โครงการ   
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    จ านวน   -            โครงการ 
         
    1.2 เงินกู้คงค้าง   รวม   -     บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ   พ.ศ.  2559  
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น       รวม          15,572,615.30       บาท  
ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร     จ านวน            103,521.02        บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน             76,055.20         บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน      129,989.57        บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน                -                 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน             27,136.00         บาท 
 หมวดรายได้จากทุน    จ านวน                    -            บาท  
 หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน         10,537,326.51    บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน          4,704,587.00     บาท    



 
 

 

 
  
            
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  8,780.710.00        บาท 
    (3) รายจ่ายจริง       จ านวน              11,016848,56    บาท  
ประกอบด้วย 
 งบกลาง       จ านวน             710,804.00          บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) จ านวน  6,361,124.00    บาท   
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

จ านวน        2,842,383.87     บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  จ านวน          127,953.00      บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)    จ านวน        18,000.00      บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)   จ านวน       956,583.69      บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน        7,066,106.00     บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน        3,058,071.00     บาท     
  
3. งบเฉพาะการ   
    ประเภทกิจการ  ประปา  กิจการ ประปา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     มีรายรับจริง   613,087.69   บาท  รายจ่ายจริง   451,274 .43 บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ    จ านวน ....……-…………. บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน ....………-………. บาท
  ก าไรสุทธิ      จ านวน ....………-………. บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จ านวน  183,998.26    บาท 
  ทรัพย์จ าน าจ านวน  .……………….  บาท      
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                                          ค าแถลงงบประมาณ                                                

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ ่  จังหวัดนครราชสีมา   

2.1 รายรับ 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

รายได้จัดเก็บเอง    

    หมวดภาษีอากร 97,804.42 96,000.00 111,200.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 50,200.80 46,000.00 63,800.00 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 167,879.30 200,000.00 100,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ กิจการประปา 

- - - 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 173,496.00   44,000.00 52,000.00 
    หมวดรายได้จากทุน - - - 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 489,380.52 386,000.00 327,000.00 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 

    หมวดภาษีจัดสรร 12,978,006.60 13,714,000.00 14,164,700.00 

    รวมรายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

12,978,006.60 13,714,000.00 14,164,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
ภารกิจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

6,438,427.00 6,000,000.00 15,500,000.00 

    รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

6,438,427.00 6,000,000.00 15,500,000.00 

รวม 19,905.732.12   20,100,000.00   29,991,700.00   
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ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 
2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง  

ปี 2558 
ประมาณการ 

2559 
ประมาณการ 

2560 
จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 456,565.00 1,286,000.00 9,770,370.00 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

6,848,898.00 9,178,460.00 10,074,640.00 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

4,243,220.67 4,987,440.00 6,069,690.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

3,132,500.00 2,991,100.00 2,759,000.00 

    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) - 20,000.00 20,000.00 

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 1,397,000.00 1,617,000.00 1,298,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,078,183.67     20,100,000.00 29,991,700.00 
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  ขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่     จังหวัดนครราชสีมา 6 



 
 

 

  

         บันทกึหลกัการและเหตุผล                                    
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่    จังหวัดนครราชสีมา   

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 10,938,030 
    แผนงานบริหารทั่วไป 10,643,030 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 295,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 9,162,300 
    แผนงานการศึกษา 3,820,280 
    แผนงานสาธารณสุข 235,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 110,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 4,444,020 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 463,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 121,000 
    แผนงานการเกษตร 121,000 
    แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 9,770,370 
    แผนงานงบกลาง 9,770,370 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 29,991,700 

7 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
  อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 

 

งบกลาง 

งบ                        งาน งานงบกลาง งาน……-…………… งาน………-………… รวมงบกลาง 

งบกลาง 9,770,370.00   -   - 9,770,370.00 
    งบกลาง     9,626,200.00 - - 9,626,200.00 
    บ าเหน็จ/บ านาญ 144,170.00 - - 144,170.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

งบ                       งาน งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบบุคลากร 6,216,620 - 1,654,000 7,870,620 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520 - - 3,089,520 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,127,100 - 1,654,000 4,781,100 
งบด าเนินงาน 2,104,410 - 565,000 2,669,410 
    ค่าตอบแทน 270,000 - 251,000 485,000 
    ค่าใช้สอย 1,300,410 - 230,000 1,530,410 
    ค่าวัสด ุ 305,000 - 100,000 405,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 229,000 - 20,000 249,000 
งบลงทุน - - 16,000 16,000 
    ค่าครุภัณฑ์ - - 16,000 16,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 - - 20,000 
    รายจ่ายอื่น     20,000 - - 20,000 
งบเงินอุดหนุน 67,000 - - 67,000 
    เงินอุดหนุน 67,000 - - 67,000 

รวม 8,408,030 - 2,235,000 11,041,340 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

งบ                       งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

รวมแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

งบบุคลากร - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -  - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด าเนินงาน 270,000 - - 270,000 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย 270,000 - - 270,000 
    ค่าวัสด ุ - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน - - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ 25,000 - - 25,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 295,000 - - 295,000 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน การศึกษา 

งบ                       งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 

งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

รวมแผนงานการศึกษา 

งบบุคลากร 1,207,000 - - - 1,207,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,207,000 - - - 1,207,000 
งบด าเนินงาน 1,677,280 - - - 1,677,280 
    ค่าตอบแทน 109,800 - - - 109,800 
    ค่าใช้สอย 902,200 - - - 902,200 
    ค่าวัสด ุ 665,280 - - - 665,280 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน - - - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - - - 
งบเงินอุดหนุน 936,000 - - - 936,000 
    เงินอุดหนุน 936,000 - - - 936,000 

รวม 3,820,280 - - - 3,820,280 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 

อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงาน สาธารณสุข 

งบ                       งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

รวมแผนงานสาธารณสุข 

งบบุคลากร - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - 
งบด าเนินงาน - - 40,000 - 40,000 
    ค่าตอบแทน - - - - - 
    ค่าใช้สอย - - 30,000 - 30,000 
    ค่าวัสด ุ - - 10,000 - 10,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน - - - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - 195,000 - 195,000 
    เงินอุดหนุน - - 195,000 - 195,000 

รวม - - 235,000 - 235,000 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

งบ                       งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบบุคลากร - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด าเนินงาน 100,000 - 100,000 
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย 100,000 - 100,000 
    ค่าวัสด ุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 
    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 100,000 - 100,000 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 
แผนงาน  เคหะและชุมชน   

งบ                       งาน งาน  บริหารทั่วไป 
    เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งาน  ไฟฟ้าถนน                งาน สวนสาธารณะ  รวมแผนงานเคหะและชุมชน   

งบบุคลากร 997,020 - - 997,020 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 997,020 - - 997,020 
งบด าเนินงาน 640,000 - - 640,000 
    ค่าตอบแทน 117,000 - - 117,000 
    ค่าใช้สอย 313,000 - - 313,000 
    ค่าวัสด ุ 210,000 - - 210,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน 10,000 2,697,000 - 2,797,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 - - 10,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 2,697,000 - 2,697,000 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - 100,000 - 100,000 

รวม 1,647,020 2,797,000 - 4,444,020 



 
 

 

                                                                             รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย                                                                       15 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

งบ                       งาน 
งาน  งานบริหารทั่วไป 

งาน  งานส่งเสริมและ   
สนับสนุนความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
งาน …………-…………   

รวมแผนงาน   
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

 

งบบุคลากร - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด าเนินงาน - 100,000 - 100,000 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย - 100,000 - 100,000 
    ค่าวัสด ุ - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน - - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม - 100,000 - 100,000 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

งบ                       งาน งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งาน  กีฬาและนันทนาการ 
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวมแผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
งบบุคลากร - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด าเนินงาน - 330,000 130,000 460,000 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย - 230,000 130,000 360,000 
    ค่าวัสด ุ - 100,000 - 100,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน - - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม - 330,000 130,000 460,000 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ                       งาน งาน  งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

งาน …………-……………. 
รวม  แผนงาน  

อุตสาหกรรมและการโยธา 

งบบุคลากร - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด าเนินงาน - - - - 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย - - - - 
    ค่าวัสด ุ - - - - 

    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน - - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม - - - - 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน  การเกษตร 

งบ                       งาน งาน  งานส่งเสริมการเกษตร งาน  อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งาน …………-……………. รวมแผนงาน  การเกษตร 

งบบุคลากร - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด าเนินงาน 80,000 30,000  110,000 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย 50,000 30,000  80,000 
    ค่าวัสด ุ 30,000 - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน 11,000 - - 11,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 11,000 - - 11,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 91,000 30,000 - 121,000 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนงาน  การพาณิชย์     

งบ                       งาน งาน  กิจการประปา 
งาน  กิจการสถานธนานุบาล 

งาน ตลาดสด 
รวมแผนงาน   
การพาณิชย ์

งบบุคลากร - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด าเนินงาน - - - - 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย - - - - 
    ค่าวัสด ุ - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน - - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
    รายจ่ายอื่น     - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม - - - - 
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งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ ่   จังหวัดนครราชสีมา 

.................................................. 
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560   อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไข (เพ่ิมเติม ฉบับที่6)  
พ.ศ 2552  มาตรา  87   จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอบัวใหญ่  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   ให้ตั้งจ่าย 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  30,979,700  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   29,991,700   บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 10,938,030 
    แผนงานบริหารทั่วไป 10,643,030 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 295,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 9,162,300 
    แผนงานการศึกษา 3,820,280 
    แผนงานสาธารณสุข 235,000 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 110,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 4,444,020 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 463,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 121,000 
    แผนงานการเกษตร 121,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 9,770,370 
    แผนงานงบกลาง 9,770,370 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 29,991,700 



 
 

 

20 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวน   รวมทั้งสิ้น  988,000 บาท ดังนี้ 
 

ล าดับที่ งบ ยอดรวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

งบกลาง 5,880 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) - 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  ค่าใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 870,120 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 112,000 

งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรายจ่าย 988,000 
 

ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   ให้เป็นไปตาม 
        ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

    

           ประกาศ ณ วันที.่......................................................  
        
         
                                                                        (นางโชติกา  สาอุตม์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  
  
                            อนุมัติ 
 
 
  
              (นายประพัทธพงศ์  พราหมณี)    
                      นายอ าเภอบัวใหญ่   
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รายงานประมาณการรายรบั                                                                        
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(ณ 31 ก.ค. 59) 
ยอดต่าง  

(%) ปี 2560 

หมวดภาษีอากร       

    ประเภทรายรับ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - 32,410.00 36,382.00 42,262.04  45,200.00 
                      (2) ภาษีบ ารุงท้องที ่ - 56,465.16 61,422.42 59,658.98  64,000.00 
                      (3) ภาษีป้าย - - - 1,600.00  2,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร - 88,875.16 97,804.42 103,521.02  111,200.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต -      

    ประเภทรายรับ (1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์  - 150.00 220.00  1,500.00 
                       (2) ค่าปรับผู้กระท าความผิดจราจร - 400.00 1,600.00 3,800.00  3,000.00 
                       (3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา - 489.40 1,008.80 1,008.80  1,300.00 
                         (4) ค่าปรบัการผิดสัญญา  - 206,765.00 29,790.00 44,016.00  40,000.00 
                         (5) ค่าใบอนุญาตการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - 5,000.00 5,000.00 5,000.00  5,000.00 
                         (6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ) - 8,500.00 10,000.00 20,100.00  10,000.00 
                         (7) ใบอนญุาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร - 1,362.00 2,652.00 1,988.00  3,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต - 223,016.40 50,200.80 76,055.20  63,800.00 
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ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(ณ 31 ก.ค. 59) 

ยอด
ต่าง  
(%) 

ปี 2560 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

    ประเภทรายรับ (1) ค่าเช่าที่ดิน - - - -   
                      (2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ - - - -   
                      (3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 213,196.68 167,879.30 129,989.57  100,000.00 
                      (4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ - -     

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน - 213,196.68 167,879.30 129,989.57  100,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       

    ประเภทรายรับ  (1) เงินช่วยเหลือการประปา - - - -   

                       (2) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะ - - - -   

                       (3) เงินช่วยเหลือกิจกรรมโรงแรม - - - -   

                       (3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - -   

                       (4) รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน - - - -   

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - -   
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ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(ณ 31 ก.ค. 58) 

ยอด
ต่าง  
(%) 

ปี 2560 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       

                       (1) ค่าขายแบบแปลนเอกเอกสารสอบราคา - 135,000.00 172,400.00 12,500.00  30,000.00 

                       (2) ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์ ค าร้อง หรือค่าสมัครสอบ  -   -  10,000.00 

                       (3) ค่าสมัครผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกฯหรือสมัครสอบ   -   -  10,000.00 

                       (4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - 600.00 1,096.00 14,636.00  2,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด - 135,600.00 173,496.00 27,136.00  52,000.00 

หมวดรายได้จากทุน       

    - -      

รวมหมวดรายได้จากทุน -      

หมวดภาษีจัดสรร       

    ประเภทรายรับ  (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน - 90,176.53 327,395.75 237,917.22  350,000.00 
                       (2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ ก าหนดแผนฯ - 7,753,865.07 7,874,495.48 6,051,626.33  8,100,000.00 
                       (3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1ใน 9 - 1,924,596.69 1,898,697.11 1,581,547.62  2,300,000.00 
                       (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ - 114,513.62 105,913.09 94,005.20  130,000.00 
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ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 
 รายรับจริง ประมาณการ 

 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(ณ 31 ก.ค. 59) 

ยอด
ต่าง  
(%) 

ปี 2560 

     (5) ภาษีสุรา - 807,019.15 905,298.01 754,373.27  1,100,000.00 
    (6) ภาษีสรรพสามิต - 1,097,803.90 1,559,478.28 1,560,642.39  1,700,000.00 
    (7)ค่าภาคหลวงแร่   - 43,116.69 36,288.66 21,057.60  50,000.00 
   (8)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   - 63,469.92 45,033.22 24,196.88  60,000.00 
  (9)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน - 269,247.00 225,407.00 211,970.00  300,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร - 12,163,880.57 12,978,006.60 10,537,326.51  14,164,700.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       

   เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
ตามอ านาจหน้าที่ 

- 5,672,204.00 6,438,427.00 4,704,587.00  15,500,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป - 5,672,204.00 6,438,427.00 4,704,587.00  15,500,000.00 

รวมทุกหมวด - 18,501,632.81 19,905,814.12 15,578,615.30  29,991,700.00 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   29,991,700  บาท  แยกเป็น       

 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร         รวม  386,000  บาท   

1. หมวดคา่ภาษีอากร      รวม  111,200  บาท  แยกเป็น   

1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จ านวน  45,200  บาท 
                     ค าชี้แจง   

1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน  64,000  บาท 
                     ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้            

1.3  ภาษีป้าย       จ านวน  2,000  บาท 
                     ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้            
2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต    รวม  63,800  บาท  แยกเป็น 

2.1  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   จ านวน  1,500  บาท 
        ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา    
2.2 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก    จ านวน  3,000  บาท 

                     ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้            
 2.3  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน  1,300  บาท 

                     ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้  
2.4  ค่าปรับการผิดสัญญา       จ านวน  40,000  บาท 

                     ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้            
2.5  ค่าใบอนุญาตท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฎิกูล    จ านวน  5,000  บาท 

                    ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา               
2.6  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จ านวน  3,000  บาท 

                     ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้            
2.7  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน 10,000 บาท  

                     ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา               
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3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม  100,000  บาท  แยกเป็น     

3.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     จ านวน  100,000  บาท 
        ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา               
3.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่     จ านวน   0  บาท 
        ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการรับไว้   
3.3  รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ        จ านวน  0   บาท    
        ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการรับไว้   

  4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์  รวม  0       บาท  แยกเป็น 
          4.1  เงินช่วยเหลือการประปา      จ านวน  0  บาท  

        ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการรับไว้   
          4.2  เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะ  จ านวน  0  บาท  

        ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการรับไว้   
          4.3  เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม    จ านวน  0  บาท  

        ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการรับไว้   
          4.4  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน  0 บาท  
                     ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการรับไว้   
          4.5  รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน   จ านวน  0  บาท  

        ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการรับไว้   
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม  52,000  บาท  แยกเป็น 
         5.1  เงินที่มีผู้อุทิศให้        จ านวน  0   บาท   

        ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการรับไว้   
         5.2  ค่าขายแบบแปลน      จ านวน  30,000  บาท 
                     ค าชี้แจง  ประมาณการรับต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    
         5.3  ค่ าหน่ายแบบพิมพ์  ค าร้องหรือค่าสมัครสอบ  จ านวน  10,000  บาท 

        ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บ 
         5.4  ค่ารับสมัครผู้บริหารหรือสมาชิกฯหรือสมัครสอบ   จ านวน  10,000  บาท 

        ค าชี้แจง  ไม่ได้ประมาณการรับไว้   
         5.5  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ       จ านวน  2,000  บาท 
                     ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้  
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6. หมวดภาษีจัดสรร    รวม  14,090,000  บาท   

6.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์      จ านวน    350,000    บาท     
          ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้              

6.2  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามพรบ. ก าหนดแผนฯ    จ านวน  8,127,000  บาท    
                      ค าชี้แจง  ประมาณการรับต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    

6.3  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  1 ใน  9        จ านวน    2,300,000   บาท 
                     ค าชี้แจง  ประมาณการรับต่ ากว่าปีที่ผ่านมา                 

6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน   130,000  บาท 
                      ค าชี้แจง  ประมาณการรับต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    

6.5  ภาษีสุรา        จ านวน  1,100,000  บาท  
                      ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา    

6.6 ภาษีสรรพสามิต       จ านวน  1,750,000  บาท  
                      ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้              
     6.7  ค่าภาคหลวงแร่       จ านวน  50,000  บาท 
                      ค าชี้แจง  ประมาณการรับต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    

6.8  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน  60,000  บาท 
                      ค าชี้แจง  ประมาณการรับต่ ากว่าปีที่ผ่านมา    

6.9  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน  300,000   บาท 
                      ค าชี้แจง  ประมาณการรับเท่าปีที่ผ่านมา    
7.  หมวดเงินอุดหนุน       รวม  15,500,000  บาท 

7.1  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามภารกิจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  
 จ านวน  15,500,000  บาท 
                     ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้              
 



 
 

 

              รายงานประมาณการรายจ่าย                                                                     28 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่    จังหวดันครราชสีมา 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปี 2560 

แผนงานบริหารงานทั่วไป          

งาน  บริหารทั่วไป        

     งบบุคลากร        

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        

     เงินเดือนนายก/รองนายก     541,080.00 0% 541,080.00 

     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก     42,140.00 0% 42,140.00 

     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     42,140.00 0% 42,140.00 

     เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก     86,400.00 0% 86,400.00 

     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.     2,404,800.00 0% 2,404,800.00 

                    รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง     3,089,520.00  3,089,520.00 

           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

            เงินเดือนพนักงาน     2,185,020.00 8.71% 2,147,100.00 

            เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน     67,200.00 -16% 84,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 
ปึ 2560 

เงินประจ าต าแหน่ง      109,200.00 0% 126,000.00 

        ค่าจ้างพนักงานจ้าง     670,000.00 8.20% 670,000.00 

        เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง     100,000.00 66.67% 100,000.00 

     รวมเงินเดือนฝ่ายประจ า     3,278,420.00  3,127,100.00 

     รวมงบบุคลากร     6,367,940.00  6,216,620.00 

     งบด าเนินงาน        

     ค่าตอบแทน        

     ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อปท. 

    100,000.00 0% 100,000.00 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     10,000.00 0% 10,000.00 

     ค่าเช่าบ้าน     180,000.00 63.64% 120,000.00 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     40,000.00 60% 40,000.00 

           รวมค่าตอบแทน     330,000.00  270,000.00 

     ค่าใช้สอย        

            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     200,000.00 -28.06% 420,410.00 

           รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     40,000.00 0% 40,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

       

        ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     -  300,000.00 

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     60,000.00 20% 80,000.00 

        ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ประชาคม
หมู่บ้าน สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน อบต.เคลื่อนที่ 

    30,000.00 0% 30,000.00 

        ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์      50,000.00 66.6% 40,000.00 

        ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม     50,000.00  20,000.00 

       ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯ     50,000.00  80,000.00 

       ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ าใสฯ     -  30,000.00 

       ค่าใช้จ่ายโครงการ  Big Cleaning  Day     -  20,000.00 

      ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     -  200,000.00 

        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      40,000.00  40,000.00 

รวมค่าใช้สอย      508,000.00  1,300,410.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

     ค่าวัสด ุ        

       วัสดุส านักงาน     60,000.00  80,000.00 

     วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ     10,000.00  10,000.00 

         วัสดุงานบ้านงานครัว      20,000.00  30,000.00 

         วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     30,000.00  30,000.00 

         วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      100,000.00  120,000.00 

         วัสดโุฆษณาและเผยแพร่      10,000.00  5,000.00 

         วัสดุคอมพิวเตอร์      30,000.00  30,000.00 

              รวมค่าวัสดุ     260,000.00  305,000.00 

 ค่าสาธารณูปโภค        

        ค่าไฟฟ้า      150,000.00  180,000.00 

         ค่าบริการโทรศัพท์     5,000.00  5,000.00 

         ค่าบริการไปรษณีย์     40,000.00  40,000.00 

        ค่าบริการสื่อสารและโทรคมมาคม     10,000.00  10,000.00 

    รวมค่าสาธารณูปโภค     205,000.00  235,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

งบลงทุน         

         ค่าครุภัณฑ ์        

         ครุภัณฑ์ส านักงาน         

         ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักงาน      16,000.00  - 

         ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์     7,600.00  - 

        ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA            3,100.00  - 

        ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร     100,000.00  - 

              รวมค่าครุภัณฑ์           126,700.00  - 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

         ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        

         ค่าก่อสร้างบ้านพักพนักงาน อบต.     1,000,000.00  - 

        รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            1,000,000.00  - 

        รวมงบลงทุน     1,126,700.00  - 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

 งบรายจ่ายอ่ืน         

 รายจ่ายอื่น        

       ค่าจ้างท่ีปรึกษา     20,000.00  20,000.00 

รวมรายจ่ายอ่ืน     20,000.00  20,000.00 
    รวมงบรายจ่ายอ่ืน     20,000.00  20,000.00 

งบเงินอุดหนุน      -  - 

    เงินอุดหนุน        

      ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
           อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่     18,000.00  18,000.00 
      ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ        
           อุดหนุนอ าเภอบัวใหญ่งานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่     40,000.00  40,000.00 
           อุดหนุนอ าเภอบัวใหญ่งานรัฐพิธีและงานราชพิธี     9,000.00  9,000.00 

 รวมเงินอุดหนุน     67,000.00  67,000.00 

 รวมงบเงินอุดหนุน     67,000.00  67,000.00 

        รวมงานบริหารทั่วไป     8,999,640.00  8,408,030.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

 งานบริหารงานคลัง         

 งบบุคลากร       1,654,000.00 
            เงินเดือนพนักงาน     1,130,000.00  1,200,000.00 

            เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน     40,000.00  24,000.00 
          เงินประจ าต าแหน่ง     42,000.00  42,000.00 
        ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     200,000.00  220,000.00 
        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     130,000.00  144,000.00 
        เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง     24,000.00  24,000.00 

   รวมเงินเดือนฝ่ายประจ า      1,566,000.00  1,654,000.00 
         รวมงบบุคลากร     1,566,000.00  1,1654,000.00 

     งบด าเนินงาน       565,000.00 
     ค่าตอบแทน     -  215,000.00 
     ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.     20,000.00  20,000.00 
     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     5,000.00  100,000.00 
     ค่าเช่าบ้าน     100,000.00  100,000.00 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     10,000.00  10,000.00 

           รวมค่าตอบแทน     135,000.00  215,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

     ค่าใช้สอย        

            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     98,000.00  150,000.00 
           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

              ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     50,000.00  50,000.00 
              ค่าบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน     30,000.00  30,000.00 

                 รวมค่าใช้สอย     178,000.00  230,000.00 
   ค่าวัสดุ         

         วัสดุส านักงาน     50,000.00  50,000.00 
         วัสดุคอมพิวเตอร์       50,000.00     50,000.00  

รวมค่าวัสดุ     100,000.00  100,000.00 
   ค่าสาธารณูปโภค         
         ค่าไปรษณีย์     20,000.00  20,000.00 

     รวมค่าสาธารณูปโภค     20,000.00  20,000.00 
รวมงบด าเนินงาน     433,000.00  565,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

งบลงทุน        
     ค่าครุภัณฑ์        

      ครุภัณฑ์ส านักงาน        
           ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     26,700.00  - 
            ค่าจัดซื้อตู้เหล็กตู้เหล็ก 2 บาน     16,000.00  16,000.00 

              รวมค่าครุภัณฑ์     42,700.00  16,000.00 
                 รวมงบลงทุน     42,700.00  16,000.00 

รวมบริหารงานคลัง      2,041,700.00  2,235,700.00 
รวมบริหารงานทั่วไป     11,158,340.00  10,643,730.00 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน          
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน        
   งบด าเนินงาน        
         ค่าใช้สอย        
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

       ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

    60,000.00  60,000.00 

      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

    10,000.00  10,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

    -    200,000.00 

                    รวมค่าใช้สอย     70,000.00  270,000.00 

      รวมงบด าเนินงาน     70,000.00  270,000.00 

งบลงทุน        
     ค่าครุภัณฑ์        

      ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง        
           ค่าจัดซื้อถังเคมีดับเพลิง     -  25,000.00 

              รวมค่าครุภัณฑ์     42,700.00  25,000.00 
           รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน     90,000.00  295,000.00 

      รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน     90,000.00  295,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

 แผนงานการศึกษา         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        
 งบบุคลากร        
            เงินเดือนพนักงาน       280,000.00    553,000.00 
          เงินประจ าต าแหน่ง     42,000.00  42,000.00 
          เงินเดือนข้าราชการครู     -  457,000.00 
        เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     30,000.00  140,000.00 
         เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง     60,000.00  350,000.00 

 รวมเงินเดือนฝ่ายประจ า      392,000.00  1,207,000.00 
                    รวมงบบุคลากร     392,000.00  1,207,000.00 

งบด าเนินงาน        

        ค่าตอบแทน        

        ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท            50,000.00  40,000.00 
        ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      5,000.00  10,000.00 
       เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร     35,000.00  30,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครู     35,000.00  29,800.00 
รวมค่าตอบแทน     105,000.00  109,800.00 

ค่าใช้สอย          
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     110,000.00  180,000.00 
          รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     -  30,000.00 
          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  
 

     

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     30,000.00  30,000.00 
        ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล     5,000.00  5,000.00 
         ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา     330,400.00  442,200.00 
        ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมนอกห้องเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

    40,000.00  40,000.00 

       ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     15,000.00  15,000.00 
       ค่าใช้จ่ายจัดท าโครงการสงเคราะห์รถรับส่งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

    130,000.00  130,000.00 

        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     50,000.00  50,000.00 
        รวมค่าใช้สอย            716,400.00  902,200.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

ค่าวัสดุ         
   ประเภทวัสดุส านักงาน     30,000.00  30,000.00 
   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์     10,000.00  10,000.00 
   วัสดุอาหารเสริมนม     623,040.00  605,000.00 
   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว     20,000.00  20,000.00 

รวมค่าวัสดุ       665,280.00 
งบเงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุน        
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
 สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตต าบลดอนตะหนิน     944,000.00  896,000.00 
 สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในเขตต าบลดอนตะหนิน     40,000.00  40,000.00 

งบเงินอุดหนุน     984,000.00  936,000.00 
รวมงบอุดหนุน     984,000.00  936,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     4,771,140.00  3,820,280.00 

รวมแผนงานการศึกษา     4,771,140.00  3,820,280.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

แผนงานสาธารณสุข           
   งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน        
   งบด าเนินงาน        
   ค่าใช้สอย        
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

         ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรค
ไข้เลือดออกและโรคอ่ืนๆ    

    30,000.00  30,000.00 

  รวมค่าใช้สอย     30,000.00  30,000.00 
ค่าวัสดุ        
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     10,000.00  10,000.00 

 รวมค่าวัสดุ     10,000.00  10,000.00 

รวมงบด าเนินงาน     40,000.00  40,000.00 
งบเงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุน        
   เงินอุดหนุนเอกชน        



 
 

 

 
 
 
 

 
 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

  อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน        195,000.00     195,000.00 
  รวมเงินอุดหนุน        195,000.00     195,000.00 

   รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น     235,000.00  235,000.00 
   รวมแผนงานสาธารณสุข     235,000.00  235,000.00 

แผนงานสังคมสงเคราะห์        
 งบด าเนินงาน        
 ค่าใช้สอย        
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน     50,000.00  50,000.00 
 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

    50,000.00  50,000.00 

      รวมค่าใช้สอย     100,000.00  100,000.00 
รวมงบด าเนินงาน     100,000.00  100,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

  งบเงินอุดหนุน           
    เงินอุดหนุน           
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        
       อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบัวใหญ่     10,000.00  - 
       อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา     5,000.00  - 

 รวมเงินอุดหนุน       15,000.00  - 
 รวมงบเงินอุดหนุน       15,000.00  - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์     115,000.00  100,000.00 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์     115,000.00  100,000.00 

แผนงานเคหะและชุมชน        
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
    งบบุคลากร        
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        
    เงินเดือนพนักงาน     796,720.00  794,220.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

     เงินประจ าต าแหน่ง        42,000.00 0(%)    42,000.00 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        136,800.00     136,800.00 
    เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง     24,000.00  24,000.00 

       รวมเงินเดือนฝ่ายประจ า     999,520.00  997,020.00 
       รวมงบบุคลากร     999,520.00  997,020.00 

 งบด าเนินงาน         640,000.00 
 ค่าตอบแทน        
   ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.     50,000.00  50,000.00 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     5,000.00  5,000.00 
  ค่าเช่าบ้าน     30,000.00  42,000.00 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     20,000.00  20,000.00 

    รวมค่าตอบแทน     105,000.00  117,000.00 
ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     35,000.00  93,000.00 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

     ค่าเดินทางไปราชการ        20,000.00     20,000.00 
     ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน        200,000.00     200,000.00 

    รวมค่าใช้สอย     275,000.00  313,000.00 
ค่าวัสดุ        
    วัสดุส านักงาน     20,000.00  20,000.00 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     70,000.00  70,000.00 
    วัสดุก่อสร้าง     100,000.00  100,000.00 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        
    วัสดุคอมพิวเตอร์     15,000.00  15,000.00 
    วัสดุอื่นๆ       5,000.00  5,000.00 

    รวมค่าวัสดุ     210,000.00  210,000.00 
งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ ์        
   ค่าจัดซื้อกระโจกโค้งจราจร     20,000.00  - 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

   ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4  ฟุต จ านวน 2 หลัง       10,000.00 
     รวมค่าครุภัณฑ ์     20,000.00     10,000.00 
        รวมงบลงทุน     20,000.00     10,000.00 

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน     1,609,520.00  1,609,520.00 
งานไฟฟ้าถนน         
    งบลงทุน        
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
        ค่าก่อสร้างรั้วที่ท าการ อบต.ดอนตะหนิน       300,000.00 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 1      -  300,000.00 
       ก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีรักษา หมู่ที่ 2      -  199,000.00 
      ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ 6      -  195,000.00 
     ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระเบื้อง  หมู่ที่ 8      -  99,000.00 
     ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 11     -  199,000.00 
      ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเกาะ  หมู่ที่ 13       99,000.00 
     ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกบ้านน้ าบ่า หมู่ที่ 3     -  304,000.00 
      ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10       198,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

     ค่าก่อสร้างโรงสูบน้ าบ้านดอนรี     -  300,000.00 
   ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนองเตย     -  300,000.00 

     รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     -  2,697,000.00 
รวมงบลงทุน     -  2,697,000.00 

งบเงินอุดหนุน        
        เงินอุดหนุน           
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
      เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่     270,000.00  100,000.00 

รวมเงินอุดหนุน     270,000.00  270,000.00 
รวมงานไฟฟ้าถนน     270,000.00  270,000.00 

        รวมแผนงานเคหะและชุมชน     1,879,520.00   4,444,020 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน        
   งบด าเนินงาน        
   ค่าใช้สอย        
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ    
    รายจ่ายหมวดอ่ืน 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2559 

    โครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและประเพณีสงกรานต์     30,000.00  30,000.00 
    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ     10,000.00  10,000.00 
    ค่าใช้จ่ายรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์     -     10,000.00 
        โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ        40,000.00     40,000.00 

                                 รวมค่าใช้สอย     90,000.00  100,000.00 
รวมงบด าเนินงาน     90,000.00  100,000.00 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     90,000.00  100,000.00 
        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

งานกีฬาและนันทนาการ        
  งบด าเนินงาน        
  ค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด     120,000.00  100,000.00 
       โครงการวันเด็กแห่งชาติ        80,000.00     80,000.00 
        โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น        50,000.00     50,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

รวมค่าใช้สอย     360,000.00  230,000.00 
   ค่าวัสดุ         
   วัสดุกีฬา     70,000.00  100,000.00 

 รวมค่าวัสดุ     70,000.00  100,000.00 
รวมงบด าเนินงาน     430,000.00  330,000.00 

   งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น        
  งบด าเนินงาน        
  ค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี     80,000.00  80,000.00 
   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา     30,000.00  50,000.00 
                                                   รวมค่าใช้สอย     110,000.00  130,000.00 

รวมงบด าเนินงาน     110,000.00  130,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

รวมแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ        
  แผนงานการเกษตร           
      งานส่งเสริมการเกษตร        
     งบด าเนินงาน        
     ค่าใช้สอย        
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่าหมวดอ่ืนๆ 

       

    ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    100,000.00  50,000.00 

    รวมค่าใช้สอย     100,000.00  50,000.00 
 ค่าวัสดุ        
    วัสดุการเกษตร     -  30,000.00 
                                                      รวมค่าวัสดุ       30,000.00 

รวมงบด าเนินงาน     100,000.00  80,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

  งบลงทุน        
  ค่าครุภัณฑ ์        
  ครุภัณฑ์การเกษตร     11,000.00  11,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์     11,000.00  11,000.00 
  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้           
     งบด าเนินงาน        
     ค่าใช้สอย        
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  ค่าใช้จ่ายในการปลุกต้นไม้ตามโครงการต่าง     15,000.00  30,000.00 
    รวมค่าใช้สอย     15,000.00  30,000.00 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้     15,000.00  30,000.00 
รวมแผนงานการเกษตร     126,000.00  121,000.00 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอด

ต่าง 
(%) 

ปึ 2560 

    แผนงานงบกลาง        
    งานงบกลาง        
   งบกลาง        
    งบกลาง        
        เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา     400,000.00  400,000.00 
         เงินสบทบกองทุนประกันสังคม     95,000.00  94,253.00 
         เงินส ารองจ่าย     500,000.00  500,000.00 
         รายจ่ายตามข้อผูกผัน     150,000.00  80,000.00 
         เงินสบทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

    141,000.00  144,917.00 

       เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     -  6,727,200.00 
       เบี้ยยังชีพผู้พิการ     -  1,824,000.00 

  รวมงบกลาง     1,286,000.00  9,770,370.00 
รวมงานงบกลาง     1,286,000.00  9,770,370.00 

รวมแผนงานงบกลาง     1,286,000.00  9,770,370.00 
รวมทุกแผนงาน     20,100,000.00  29,991,700.00 



 
 

 

ส่วนที่  3  
   

  ขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
ของ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่     จังหวัดนครราชสีมา 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป                 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน     
อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา                   

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  (ประจ า)   29,991,700 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป     
งาน บริหารงานทั่วไป                              รวม    8,408,030    บาท 

งบบุคลากร                            รวม    6,216,620    บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                          รวม    3,089,520    บาท       

ประเภทเงินเดือนนายก /รองนายก                                        จ านวน    514,080   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 2 คน (ส านักงานปลัด)  

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก/รองนายก                จ านวน 42,120    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งแก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน   (ส านักงานปลัด) 

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                             จ านวน   42,120   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน และรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน (ส านักงานปลัด)   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน 86,400  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน          
(ส านักงานปลัด)   

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         จ านวน 2,404,800 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส านักงานปลัด)ประกอบด้วย 

  1) ค่าตอบแทนประธานสภา  อบต.     เป็นเงิน   134,640    บาท 
  2) ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.  เป็นเงิน   110,160   บาท 
  3) ค่าตอบแทนเลขานุการสภา  อบต.  เป็นเงิน   86,400   บาท 
  4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. จ านวน  24  คนเป็นเงิน  2,073,600   บาท 
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หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                             รวม    3,127,100   บาท 

    ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                             จ านวน 2,147,100   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 7 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงาน อบต.) หัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นัก
ทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน  นักจัดการทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ  (ส านักงานปลัด) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                     จ านวน  84,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 8) 
เดือนละ  7,000  บาท  จ านวน  12  เดือน  (ส านักงานปลัด) 

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน    126,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วนต าบลจ านวน 2  อัตราได้แก่  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.ระดับ 8)  เดือนละ  7,000  บาท  จ านวน  12  เดือน และหัวหน้า
ส านักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป.) เดือนละ 3,500 บาทจ านวน  12  เดือน  (ส านักงานปลัด) 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       จ านวน     670,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 
ได้แก่ คนงานทั่วไป นักการภารโรง  (ส านักงานปลัด) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                        จ านวน     100,000    บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 
อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป นักการภารโรง (ส านักงานปลัด) 

งบด าเนินการ                                      รวม   2,104,410   บาท  
หมวดค่าตอบแทน                            รวม    270,000    บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน100,000บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน อปพร. และค่าตอบแทนส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     จ านวน  10,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง    
(ส านักงานปลัด) 
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ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                      จ านวน      120,000    บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล (ส านักงานปลัด)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                จ านวน   40,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิเบิก ตามท่ี  
กฎหมายก าหนด   (ส านักงานปลัด)   

หมวดค่าใช้สอย                                        รวม   1,300,410  บาท     
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              จ านวน   420,410    บาท   

แยกเป็น 
1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                          จ านวน  100,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  หรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ค่าธรรมเนียม
ศาล  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไปฝึกอบรม
สัมมนา  ฯลฯ  (ส านักงานปลัด)   
2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                 จ านวน  320,410  บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท าของ เช่น ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ อบต .(website) 
ใบปลิว แผ่นพับ วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ค่าจ้างเหมาสูบน้ า  ค่าจ้างเหมาพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย  ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริการในการจัดท าของ  ค่า
หนังสือราชการ  ค่ารับวารสาร  ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างบริการอ่ืนที่จ าเป็น  ฯลฯ 
เป็นต้น    (ส านักงานปลัด)     

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                               รวม     40,000   บาท   

1) ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                           จ านวน  20,000  บาท                                                                      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล  (ส านักงานปลัด)     

                  2)  ค่าเลี้ยงรับรอง                                                          จ านวน  20,000  บาท   
 เพ่ือเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ  หรือ 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับ  แต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของ 
กระทรวงมหาดไทยรือการประชุม  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนบุคคล  
(ส านักงาน  ปลัด)   
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ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  แยกเป็น  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ    จ านวน  80,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฯลฯ  (ส านักงานปลัด) 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                    จ านวน 300,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนินและผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน กรณีครบวาระตามที่คณะกรรมการการเลือกก าหนดหรือสั่งให้
มีการเลือกตั้ง  (ส านักงานปลัด) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล   จ านวน 30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล โครงการ อบต.
เคลื่อนที ่พบประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม  
2553  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  (ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 ข้อ 347) 
(ส านักงานปลัด) 

ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์     จ านวน 40,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอบัว
ใหญ่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬาที่จ าเป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2560-2562) (ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 
ข้อ 327) (ส านักงานปลัด) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม        จ านวน 20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่จ าเป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  
2560-2562)    (ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.2 ข้อ 271) (ส านักงานปลัด)  
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ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   จ านวน 80,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 พรรษา เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชุมชน  อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัด
สถานที่  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-
2562)    (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางท่ี 3.2 ข้อ 219) (ส านักงานปลัด) 

ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ าใส ปรับภูมิทัศน์ล าห้วยในพื้นที่ต าบลดอนตะหนินจ านวน 30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวยน้ าใส ปรับภูมิทัศน์ล าห้วยในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนตะหนิน 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ าดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้ตามโครงการ 
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ281)(
ส านักงานปลัด) 

ค่าใช้จ่ายโครงการ Big Cleaning  Day                                               จ านวน 20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning  Day   ในการท าความสะอาดพ้ืนที่ในเขตต าบลดอน
ตะหนิน  หรือสถานที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนตะหนิน  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ าดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าวัสดุหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้ตามโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.  2560-2562)    (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางท่ี 3.2 ข้อ 219) (ส านักงานปลัด) 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                              จ านวน 200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ฯ ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างพนักงานจ้างหรือผู้น าหมู่บ้าน  ผู้น ากลุ่มต่างๆและประชาชน
ทั่วไป เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ าดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้ตาม
โครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) (ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 ข้อ 
325,326)(ส านักงานปลัด) 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                                            จ านวน  40,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบหรือเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  รถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  
ปรับปรุงเครื่องเสียง    หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น  วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ  (ส านักงานปลัด) 

 ค่าวัสดุ                                                                          รวม     305,000  บาท 

ประเภทวัสดุส านักงาน                                                                     จ านวน    80,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แผงปิด
ประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าม่าน แบบพิมพ์  ฯลฯ (ส านักงานปลัด)  
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ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                   จ านวน  10,000  
บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊ก สายไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับทดแทนหรือ
ซ่อมแซมเองในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (ส านักงานปลัด)   

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                                                               จ านวน   30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในส านักงาน เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แปรงถูพ้ืน ชุด
ถ้วยกาแฟ ฯลฯ (ส านักงานปลัด)  

ประเภทวัสดุยานพาหนะขนส่ง                                                             จ านวน  30,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน หม้อน้ ารถยนต์  ฯลฯ  (ส านักงานปลัด)   

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                        จ านวน  120,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามัน 2 ที ฯลฯ 
ใช้กับยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งเครื่องจักรอ่ืนที่เป็นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ส านักงานปลัด)   

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                        จ านวน    5,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ  
(ส านักงานปลัด)   

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                จ านวน    30,000    บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเติม สายพ่วง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  (ส านักงานปลัด)  

ค่าสาธารณูปโภค                                                                           รวม     229,000   บาท   

ค่าไฟฟ้า                                                                                      จ านวน  180,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น (ส านักงานปลัด)  

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์                                                               จ านวน    5,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล (ส านักงานปลัด)    

ประเภทค่าบริการไปรษณีย์                                                                จ านวน    4,000    บาท   
เพ่ือจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ

(ส านักงานปลัด)   
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ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            จ านวน    40,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับโครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่นค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น และให้หมาย
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ส านักงาน
ปลัด)   

งบรายจ่ายอ่ืน                                                                                  รวม   20,000   บาท 
หมวดรายจ่ายอ่ืน                                                                      รวม    20,000   บาท  

ประเภทรายจ่ายอ่ืน                                                                จ านวน  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาที่เป็นกลาง  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน (ส านักงานปลัด)      

งบเงินอุดหนุน                                                                                             รวม     67,000  บาท   
  หมวดเงินอุดหนุน                                                                         รวม     67,000  บาท   

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     จ านวน  18,000   บาท  
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่                        จ านวน  18,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   ตามโครงการสนับสนุน
การบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   
เป็นเงิน 18,000 บาท (สถานที่กลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น) 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2560  ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 3612 ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559    และ
หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ นม 96001/ว 577 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม 
2559  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางท่ี 7.1 ข้อ 317)      

ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ                                                  รวม 49,000 บาท แยกเป็น 
    อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่                               จ านวน    40,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่ในการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่      

ประจ าปี 2560 เป็นเงิน  40,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
มท 0808.2/ว 3612 ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559    หนังสืออ าเภอบัวใหญ่ ที่ นม 0918/ ว 
326 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม  2559    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.2 ข้อ 272) (ส านักงานปลัด)      
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  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่                                        จ านวน    9,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่ ในการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธีที่
ส าคัญประจ าปี 2560  เป็นเงิน 9,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
มท 0808.2/ว 3612 ลงวันที่ 24  มิถุนายน  2559     หนังสืออ าเภอบัวใหญ่ ที่ นม 0918/ ว 
326 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม  2559  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.2 ข้อ 274) (ส านักงานปลัด)      

 

      งานบริหารงานคลัง                                       รวม     2,235,000   บาท  

งบบุคลากร                                รวม   1,654,000    บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                            จ านวน  1,654,000    บาท 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                         จ านวน  1,200,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี จ านวน  5  อัตรา  ได้แก่  ผู้อ านวยการกองคลัง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานพัสดุ  (กองคลัง) 

     ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                                                จ านวน    24,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษาให้แก่พนักงานส่วนต าบล     
(กองคลัง)  

    ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง                                                             จ านวน   42,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหารที่มีสิทธิ์ได้รับตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังนี้เงินประจ า
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน  42,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองคลัง  เดือนละ  3,500  บาท  จ านวน  12  เดือน (กองคลัง)   

ประเภทค่าจ้างประจ า          จ านวน   220,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา
พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี (กองคลัง) 

ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว                                                                        จ านวน   144,000   บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  จ านวน 1 อัตรา     
พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี (กองคลัง) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                                       จ านวน 24,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
จ านวน  1 อัตรา   (กองคลัง)  
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งบด าเนินงาน                                                    รวม     565,000     บาท 

ค่าตอบแทน                                                       รวม    215,000    บาท 
           ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน100,000 บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล (กองคลัง) 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                จ านวน 5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง      

(กองคลัง) 

ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                        จ านวน 100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมายก าหนด  (กองคลัง)  

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  จ านวน    10,000   บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้รับตามท่ีกฎหมายก าหนด (กองคลัง)  

ค่าใช้สอย                                                  รวม      230,000     บาท     
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    รวม   150,000  บาท   

1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                 จ านวน  100,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  หรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ค่าธรรมเนียม
ศาล  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างของพนักงานส่วนต าบล (กองคลัง)   

2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                               จ านวน  50,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าของ  ค่าหนังสือราชการ   
ค่ารับวารสาร   ค่าจ้างบริการอื่นท่ีจ าเป็น  ฯลฯ (กองคลัง)   

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                              จ านวน   50,000    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ของพนักงานส่วนต าบล  ฯลฯ (กองคลัง)             

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                                             จ านวน     30,000     บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ที่อยู่ในความดูและรับผิดชอบ  หรือเป็นทรัพย์สิน   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  คอมพิวเตอร์  ฯลฯ (กองคลัง)    
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ค่าวัสดุ                                               รวม     100,000  บาท 
วัสดุส านักงาน                                                                                  จ านวน  50,000   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ   เครื่องเขียน  แบบพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)   

วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                    จ านวน    50,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  สายเคเบิล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
 (กองคลัง)   

ค่าสาธารณูปโภค                                                                              รวม    20,000    บาท   
ค่าไปรษณีย์                                                                                    จ านวน  20,000    บาท   

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลข ดวงตราไปรษณีย์ยากรฯลฯ  (กองคลัง)   

งบการลงทุน                                                                            รวม 16,000  บาท   

หมวดค่าครุภัณฑ์                                                                             รวม  16,000  บาท 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                                              รวม 16,000    บาท 
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  มอก.                                                      จ านวน 16,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน มอก.  จ านวน 2 หลังๆละ  8,000  บาท รวมเป็นเงิน  16,000  
บาท  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคาครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด ตาม
หนังสือที่ มท. 0313.4/ว 2047  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2539 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  
2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางท่ี 7.1 ข้อ 301) (กองคลัง)   

 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                     รวม    295,000 บาท   
งบด าเนินงาน                                  รวม     295,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย                                       จ านวน    270,000 บาท     
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์จ านวน 60,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์ และรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในต าบล  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  
2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางท่ี 3.3 ข้อ 231) (ส านักงานปลัด) 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            จ านวน   10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามกิจกรรมป้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เช่น การ
รณรงค์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1  
กรกฎาคม 2557   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 
ข้อ 230) (ส านักงานปลัด) 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)       จ านวน   200,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าป้ายโครงการ  และค่าตัดชุด อป
พร.  ฯลฯ ถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ มท.0808.3/ ว 1024 ลว. 23 มีค. 47 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางท่ี 3.3 ข้อ 232) (ส านักงานปลัด) 

งบการลงทุน                                                                             รวม 25,000  บาท   

หมวดค่าครุภัณฑ์                                                                             รวม  25,000  บาท 
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                                        รวม 25,000    บาท 
1.ค่าจัดซื้อถังเคมีดับเพลิง                                                                  จ านวน 25,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15  ปอนด์  จ านวน 25 ถัง ๆละ  1,000  บาท 
รวมเป็นเงิน 25,000  บาท เพ่ือไว้ใช้ติดตั้งในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนินและไว้
ส าหรับใช้ตามหมู่บ้านในต าบลดอนตะหนิน ทั้ง 13  หมู่บ้าน  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
ครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด ตามหนังสือที่ มท. 0313.4/ว 2047  ลงวันที่  25  
มิถุนายน  2539 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ข้อ 
236) (ส านักงานปลัด) 

 

แผนงาน การศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                       รวม   3,820,280   บาท   
งบบุคลากร                          รวม  1,207,000 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                  จ านวน 1,207,000 บาท   

เงินเดือนพนักงาน                                                                  จ านวน   533,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  และนักสันทนาการ   
(กองการศึกษาฯ) 
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เงินประจ าต าแหน่ง                                                                 จ านวน   42,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ที่มีสิทธิ์ได้รับตามท่ีกฎหมายก าหนด ต าแหน่งนัก
บริหารการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท (กองการศึกษาฯ) 

เงินเดือนข้าราชการครู                                                             จ านวน   457,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูและครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย 
ประจ าปีพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนจ านวน 2 อัตราได้แก่ครูและครูผู้ดูแลเด็ก(กองการศึกษาฯ) 

ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                    จ านวน  140,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
จ านวน 1 อัตรา (กองการศึกษาฯ) 

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                           จ านวน  35,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา  (กองการศึกษาฯ) 

งบด าเนินงาน                                           รวม   1,677,280   บาท 

ค่าตอบแทน                                                         รวม    109,800    บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  40,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   (กองการศึกษาฯ) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  จ านวน   10,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการ
ครู และพนักงานจ้างตามภารกิจของส่วนการศึกษาฯ (กองการศึกษาฯ) 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             จ านวน   30,000   บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมาย
ก าหนด (กองการศึกษาฯ) 

ประเภทเงินค่าสวัสดิการส าหรับข้าราชการครู                                  จ านวน   29,800   บาท    
เพ่ือเพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการครู ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549  (กองการศึกษาฯ) 
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ค่าใช้สอย                                              รวม   902,200   บาท     
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                  จ านวน   180,000   บาท  

 แยกเป็น 
1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                                           จ านวน  30,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  หรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  
ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)   

2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                            จ านวน  150,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทองหลางน้อย  เช่น  จ้าง
เหมาท าความสะอาด ฯลฯ และ ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าของ  ค่าหนังสือราชการ ค่ารับ
วารสาร ค่าจ้างบริการอ่ืนที่จ าเป็น  ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ) 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                               รวม   30,000  บาท 
        ค่าเลี้ยงรับรอง                                                                      จ านวน  30,000  บาท   

เพ่ือเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยรือการประชุม  
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนบุคคล หรือเลี้ยงรับรองพิธีการต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                 จ านวน  30,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก   ค่าพาหนะ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)  

ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล                                                      จ านวน    5,000     บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้   
และพวงมาลา ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาส ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)  

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา         จ านวน 442,200 บาท  แยกเป็น    
1) ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย จ านวน 
328,300  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทองหลางน้อย จ านวน 67 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จ านวน 245  วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1505  ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2559 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.1 ข้อ 241 (กองการศึกษาฯ) 
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2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง
น้อย จ านวน 113,900  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จ านวน 67  คนๆละ 1,700  บาทตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1505  ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางท่ี 4.1  ข้อ  241  (กองการศึกษาฯ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกศึกษานอกห้องเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย        จ านวน  40,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อยไปฝึก
ศึกษานอกห้องเรียน ได้แก่ ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารกลางวันและน  าดื่ม ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.1ข้อ243 (กองการศึกษาฯ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     จ านวน  15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง
น้อย เช่น วันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู วันเด็ก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางท่ี 4.1  ข้อ  249  (กองการศึกษาฯ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสงเคราะห์รถรับส่งเด็กนักเรียน                   จ านวน  130,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรถรับส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน ที่มีฐานะยากจนควรแก่การสงเคราะห์   (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางท่ี 4.1  ข้อ  244  (กอง
การศึกษาฯ)  

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน                                           จ านวน   30,000   บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตู้ โต๊ะ รั้วและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และทรัพย์สินอ่ืน  ฯลฯ ของส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ) 

ค่าวัสดุ                                                                         รวม   665,280    บาท 
ประเภทวัสดุส านักงาน                                                              จ านวน   30,000    บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่นกระดาษ  แฟ้ม ปากกาเครื่องเขียน  แบบพิมพ์  
ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)   

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                          จ านวน   10,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หัวพิมพ์  หรือแถวพิมพ์  ตลับผงหมึก  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์    ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)   
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ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)                                           รวม  605,280 บาท แยกเป็น 
1) วัสดุอาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่           จ านวน 465,920 บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 4 โรงเรียน อัตรา
คนละ 8 บาท/คน/วัน จ านวน 260 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย จ านวน   97 คน   ตั้งไว้   201,760 บาท 
                                 2. โรงเรียนบ้านกระเบื้อง  จ านวน   59 คน   ตั้งไว้   122,720 บาท 
                                 3. โรงเรียนบ้านกู่   จ านวน   22 คน   ตั้งไว้     45,760 บาท 
                                 4. โรงเรียนบ้านโคกน้อย  จ านวน   46 คน   ตั้งไว้   95,680 บาท 

โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อัตราคนละ 7.37 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1505  ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2559 และตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้เพ่ิม อัตราคนละ 0.63 บาท (ข้อมูล  ณ  10  มิ.ย. 59)” (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี          
(พ.ศ.  2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่  4 แนวทางท่ี  4.1   ข้อ 240) (กองการศึกษาฯ)  

2) วัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย จ านวน  139,360 
บาท         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง
น้อย จ านวน 1 แห่ง  อัตราคนละ 8 บาท/คน/วัน จ านวน 260 วัน  จ านวนเด็ก  67 คน  
โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อัตราคนละ 7.37 บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1505  ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2559  และตั้งจ่าย
จากเงินรายได้เพ่ิมอัตราคนละ 0.63 บาท   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-
2562)  ยุทธศาสตร์ที่  4 แนวทางท่ี  4.1   ข้อ 240)  (กองการศึกษาฯ)   

  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                  จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แป้ง สบู่ แปรงสีฟัน  ผ้าเช็ดหน้าฯลฯ ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองหลางน้อย (กองการศึกษาฯ)   

หมวดเงินอุดหนุน                                                                               รวม 936,000   บาท 
  ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ                                                        รวม 936,000  บาท   

อุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน                     จ านวน 896,000 บาท     
แยกเป็น   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล
ดอนตะหนิน จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 

   - โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย จ านวน   97  คน    ตั้งไว้ 388,000 บาท 
   - โรงเรียนบ้านกระเบื้อง  จ านวน   59  คน    ตั้งไว้ 236,000 บาท 
   - โรงเรียนบ้านกู่   จ านวน   22  คน    ตั้งไว้   88,000 บาท 
   - โรงเรียนบ้านโคกน้อย  จ านวน   46  คน    ตั้งไว้ 184,000 บาท 
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ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1505  ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2559  “ทั้งนี้  จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)      ยุทธศาสตร์ที่  4 แนวทางที่  4.1   ข้อ 
241)  (กองการศึกษาฯ)     

 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองหลางน้อย                                      จ านวน  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่  4 แนวทางที่  4.1   
ข้อ 252)  (กองการศึกษาฯ)       

 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกน้อย                                             จ านวน  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกน้อยไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่  4 แนวทางที่  4.1   ข้อ 
255)  (กองการศึกษาฯ)      

                                อุดหนุนโรงเรียนบ้านกู่                                                   จ านวน  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านกู่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี  4.1 ข้อ 254) (กอง
การศึกษาฯ)       

 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระเบื้อง                                             จ านวน  10,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านกระเบื้องไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่  4 แนวทางที่  4.1   ข้อ 
253)  (กองการศึกษาฯ)      
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แผนงาน สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                 รวม  235,000    บาท 
งบด าเนินงาน                                         รวม    40,000   บาท 

หมวดค่าใช้สอย                                             รวม   30,000   บาท       
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคไข้เลือดออกและโรคอ่ืนๆจ านวน 30,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรณรงค์และป้องกันโรคดังกล่าว ค่าใช้จ่ายต่างๆอาทิเช่นค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2  ข้อ 286)  
(ส านักงานปลัด)  

หมวดค่าวัสดุ                                     รวม    10,000    บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                      จ านวน  10,000    บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท เคมีป้องกันและก าจัดลูกน้ ายุงลายและ
น้ ายาพ่นหมอกควันฯลฯ วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ฯลฯ 
(ส านักงานปลัด)   

งบเงินอุดหนุน                                                     รวม   195,000     บาท 
 เงินอุดหนุน           รวม    195,000 บาท 

เงินอุดหนุนเอกชน                                                         รวม    195,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด าเนินการ 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ  การจัดบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 
3.2 ข้อ 217)   (ส านักงานปลัด) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                           รวม    100,000     บาท 
งบด าเนินงาน                              รวม   100,000     บาท 
ค่าใช้สอย                                        รวม   100,000    บาท          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ      
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นไท้เทิดไท้องค์ราชัน                              จ านวน  50,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน เป็นเงิน 50,000  บาท (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางท่ี 5.2 ข้อ 217) 
(ส านักงานปลัด)    
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ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน      จ านวน  50,000   บาท                                       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก    
สาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวฯลฯ หรือปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เช่น การจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ยัง
ชีพเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3050 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543  ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2543   
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่  3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ218) 
(ส านักงานปลัด)  

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                               รวม    1,647,020   บาท 
งบบุคลากร                                             รวม    997,020    บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                          รวม       997,020 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน                                                                จ านวน    794,220   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี จ านวน 3 อัตรา ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้  ผู้อ านวยการกองช่าง (นัก
บริหารงานช่าง)  นายช่างโยธา   นายช่างไฟฟ้า (กองช่าง)    

เงินประจ าต าแหน่ง                                                                 จ านวน   42,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง เดือนละ  3,500  บาท จ านวน  12  เดือน     
(กองช่าง)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         จ านวน  136,800  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา (กองช่าง)    

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                                  จ านวน    24,000   บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง   (กองช่าง)    
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งบด าเนินงาน                                                               รวม    640,000    บาท 
ค่าตอบแทน                                                              รวม    117,000   บาท  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน  50,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯลฯ (กองช่าง)   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                        จ านวน   5,000  บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   (กองช่าง)  

ค่าเช่าบ้าน                                                                            จ านวน  42,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมายก าหนด  (กองช่าง)  

   เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน 20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมาย
ก าหนด  (กองช่าง)  

ค่าใช้สอย                                                                                           รวม    313,000   บาท     
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                รวม    93,000    บาท   

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                                               จ านวน  35,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  หรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  
ค่าธรรมเนียมศาลค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนต าบล  (กองช่าง) 

ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                     จ านวน  58,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดท าของ  ค่าจ้างสูบน้ า  หรือบริการ
อ่ืน   ที่จ าเป็น  ฯลฯ (กองช่าง)  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ               รวม   220,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                 จ านวน  20,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ฯลฯ  ของพนักงานส่วนต าบล  (กองช่าง) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                                               จ านวน    200,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     ครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  เช่น ปั๊ม
สูบน้ า ซ่อมแซมรั้ว ถนน สะพาน  ป้าย   ฯลฯ  (กองช่าง)   

ค่าวัสด ุ                                                                                           รวม    210,000 บาท      

     วัสดุส านักงาน                                                                             จ านวน  20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  เครื่องเขียน แบบพิมพ์   แฟ้ม  ฯลฯ      
(กองช่าง)   

       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                   จ านวน 70,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ   (กองช่าง)   

               วัสดุก่อสร้าง                                                                            จ านวน   100,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  สี  กระเบื้อง  ตะปู  เหล็ก   ฯลฯ (กองช่าง)   

    วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                       จ านวน    15,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  สายเคเบิล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  
(กองช่าง)   

      วัสดุอ่ืนๆ                                                                                   จ านวน    5,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื่อวัสดุต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามวิธีการงบประมาณ ฯลฯ  
(กองช่าง)   

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                      รวม 10,000 บาท  
     หมวดค่าครุภัณฑ์                                                                       รวม  10,000 บาท 
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                                              รวม  10,000  บาท 

  (1) ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก                                                  จ านวน 10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต   จ านวน 2  ตัวๆละ 5,000  บาท  เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบได้ตามท้องตลาด ตามหนังสือที่ มท 0313.4 
/ว 2047  ลงวันที่ 25  มิถุนายน  2539  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)      
ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางท่ี 7.2  ข้อ  301  (กองช่าง)    
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งานไฟฟ้าถนน                                                                                            รวม  2,797,000  บาท                                    
งบลงทุน                                                                                                   รวม  2,697,000  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                  รวม 2,697,000 บาท  
 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  แยกเป็น 

ค่าก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การบริหารส่วนดอนตะหนิน                        จ านวน  300,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน โดยมีความความสูงรั้วตั้งแต ่
4.20-5.50  เมตร ความยาว  130  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย     (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 7  แนวทางท่ี 7.1  
ข้อ  311 (กองช่าง)    

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าภายในบ้านทองหลางน้อย                             จ านวน  300,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าภายในบ้านทองหลางน้อย  หมู่ที่ 1  โดยวางท่อระบายน้ า คสล.ม
อก.ชั้น 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  บ่อพักท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  23 บ่อ พร้อม
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.75  เมตร  ยาวรวมไม่น้อยกว่า 182  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  
แนวทางท่ี 1.1 ข้อ  34 (กองช่าง)    

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีรักษา  หมู่ที่ 2                     จ านวน  199,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีรักษา หมู่ที่ 2  โดยมีความกว้าง  4  เมตร   ยาว  
95  เมตร หนา  0.15  เมตร   ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน  1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  
2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางท่ี 1.1 ข้อ  76 (กองช่าง)    

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกุดตะโพธิ์  หมู่ที่ 6              จ านวน  195,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ 6  โดยมีความกว้าง  5  เมตร   
ยาว  75  เมตร หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน  1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางท่ี 1.1 ข้อ  87 (กองช่าง) 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเบื้อง  หมู่ที่ 8                      จ านวน  99,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเบื้อง  หมู่ที่ 8  โดยมีความกว้าง  4  เมตร   
ยาว  48  เมตร หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  
แนวทางท่ี 1.1 ข้อ  119 (กองช่าง) 
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ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนนางาม  หมู่ที่ 9                จ านวน  204,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนนางาม หมู่ที่ 9  โดยมีความกว้าง  5  เมตร   
ยาว  75  เมตร หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  รวม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  375  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางท่ี 1.1 
ข้อ  82 (กองช่าง) 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 11                จ านวน  199,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11  โดยมีความกว้าง  4  เมตร   
ยาว  95  เมตร หนา  0.15  เมตร   ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน  1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางท่ี 1.1 ข้อ  85 (กองช่าง)    

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะ  หมู่ที่ 13                     จ านวน  99,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะ หมู่ที่ 13  โดยมีความกว้าง  5  เมตร   ยาว  
39  เมตร หนา  0.15  เมตร   ไหล่ทางตามสภาพรวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 195  ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  
แนวทางท่ี 1.1 ข้อ  86 (กองช่าง) 

ค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกบ้านน้ าบ่า  หมู่ที่ 3 (สายเก่า)               จ านวน  304,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกบ้านน้ าบ่า  หมู่ที่ 3 (สายเก่าไปบ้านโนนนางาม)    โดยมี
ขนาดความกว้าง  5  เมตร   ยาว  380   เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 247  ลบ.ม. เสริมดินรองพ้ืนทาง หนาเฉลี่ย 0.50    เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า  1,605.75 
ลบ.ม. ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย   พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย   รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 1  
แนวทางท่ี 1.1 ข้อ  50 (กองช่าง)    

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกน้อย  หมู่ที่ 10                               จ านวน  198,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกน้อย  หมู่ที่ 10  โดยมีขนาดความกว้าง  5  เมตร   ยาว  
400   เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 260  ลบ.ม. ปรับเกรดเกลี่ยบด
ทับแน่นให้เรียบร้อย   พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)   ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางท่ี 1.1 ข้อ  70 
(กองช่าง)    
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ค่าขุดลอกคลองส่งน้ าพร้อมก่อสร้างโรงสูบน้ าบ้านดอนรี   หมู่ที่ 7           จ านวน  300,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงสูบน้ าบ้านดอนรี  หมู่ที่ 7  โดยมีขนาดความกว้าง  4  เมตร   ยาว  4   เมตร  
สูง  3  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางท่ี 1. 4ข้อ 196 (กองช่าง)    

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนองเตย                               จ านวน  300,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนองเตย บ้านทองหลางน้อยและบ้านกรวย    รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)   ยุทธศาสตร์ที่ 6  
แนวทางท่ี 6.2 ข้อ  295  (กองช่าง) 

งบเงินอุดหนุน                                                                                                 รวม 100,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน                                                                                   รวม 100,000 บาท 

   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                  จ านวน  100,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่  จ านวน  100,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ดอนตะหนิน  รวม 3  หมู่บ้าน  ดังนี้  
บ้านทองหลางน้อย  หมู่ที่ 1 , น้ าบ่า หมู่ที่ 3,  บ้านโนนนางาม  หมู่ที่ 9 (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 ข้อ  134,ข้อ 126 และข้อ 128 
(กองช่าง)   

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                  รวม  100,000    บาท 
งบด าเนินงาน                              รวม  100,000    บาท 

  ค่าใช้สอย                                     รวม   100,000   บาท       
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และประเพณีสงกรานต์            จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 
2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)      ยุทธศาสตร์ที่ 4  แนวทางที่ 4.2  
ข้อ  267 (ส านักงานปลัด)    

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ                                     จ านวน  20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ  เช่น    โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ โครงการรู้รักสามัคคี , การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 219 
(ส านักงานปลัด)   
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  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงคส์ร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์    จ านวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ เช่น  การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง    ที่ 3.2  ข้อ  222  (ส านักงานปลัด)   

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ                                   จ านวน  40,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของต าบลดอนตะหนิน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 2.2 ข้อ 201 (ส านักงานปลัด)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                          รวม  130,000  บาท 
งบด าเนินงาน                                                          รวม 130,000  บาท 

ค่าใช้สอย                                                          รวม 130,000  บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีฯ               จ านวน 80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่าตกแต่งรถร่วม
ขบวน ค่ารถเครื่องเสียง ค่านางร า ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ ในการเข้าร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่าน
ท้าวสุรนารีและประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ประจ าปี พ.ศ.2560 ของอ าเภอบัวใหญ่ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2  ข้อ 275  (ส่วนการศึกษา
ฯ)   

       ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา                                 จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณวีันเข้าพรรษา   ประจ าปี พ.ศ.2560  เช่น ค่าวิทยากรให้ความรู้
ในการหล่อเทียน ค่าน้ าส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าซื้อ
เทียนมาหล่อ  ค่าตกแต่งขบวนแห่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.2  ข้อ 265   (ส่วนการศึกษาฯ) 

 
งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                   รวม  333,000  บาท 

งบด าเนินงาน                                                          รวม 330,000  บาท 
ค่าใช้สอย                                                          รวม 330,000  บาท    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    
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ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพยาติด                       จ านวน 100,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพยาติด ประจ าปี  2560 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน ได้แก่ เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าท าสนามแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าน้ าแข็งน้ าดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.3  ข้อ 247 (กองการศึกษาฯ)  

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ                                        จ านวน   83,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560  ให้กับเด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลดอนตะหนิน ได้แก่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าการแสดงของเด็ก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่ ค่าเวที ค่าป้าย ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)   ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แนวทางท่ี 4.1  ข้อ 217  (กองการศึกษาฯ) 

      ค่าใช้จ่ายโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน                   จ านวน   50,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงาน อ่ืน ประจ าปี  พ.ศ. 
2560  เช่นค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)      ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.3  ข้อ 246  (กองการศึกษาฯ) 

 
ค่าวัสดุ                                                                                         รวม     100,000   บาท 

วัสดุกีฬา                                                                                      จ านวน   100,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ตะกร้อ  เปตอง ตาข่าย  ฯลฯ  ให้แก่ หมู่บ้านและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3  
ข้อ 245 (กองการศึกษาฯ)   

 
แผนงาน การเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร                                               รวม 91,000  บาท 
งบด าเนินงาน                                                               รวม  80,000  บาท    

ค่าใช้สอย                                                        รวม   50,000  บาท       
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

       ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจฯ  จ านวน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในต าบลดอนตะหนิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 
0891.42/1659  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)    
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางท่ี 1 ข้อ 175) (ส านักงานปลัด) 
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ค่าวัสดุ                                                                          รวม     30,000  บาท 

ประเภทการเกษตร                                                                       จ านวน    30,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธ์พืช 
ปุย๋  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือกฯลฯ (ส านักงานปลัด) 

งบลงทุน                                                                  รวม     11,000  บาท 

ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า                                                      จ านวน    11,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า แบบสูบน้ าได้  450 ลิตร/ต่อนาที จ านวน 1  เครื่อง 
ก าหนดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณปี 2558  (ส านักงานปลัด)  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้                                                 รวม   30,000  บาท 
งบด าเนินงาน                                                   รวม    30,000 บาท 
ค่าใช้สอย                                                     รวม   30,000 บาท     
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ                                            จ านวน 30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว  โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการ
สวนพฤษศาสตร์สมุนไพรไทย  ฯลฯ ในเขตต าบลดอนตะหนิน  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  
2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่ 6  แนวทางท่ี 1 ข้อ 260 (ส านักงานปลัด) 
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แผนงานงบกลาง      

งานงบกลาง                                    รวม  9,770,370  บาท     
งบกลาง                                     รวม  9,770,370 บาท 
งบกลาง                                     รวม  9,770,370 บาท 

ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา                       จ านวน  400,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการกิจการประปา  (งบกลาง)  

ประเภทส ารองจ่าย                                                                             จ านวน    500,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นการ   
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ฯ  ฯลฯ (งบกลาง) 

 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                จ านวน  6,727,200  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนตะหนินไว้แล้ว อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ  จ านวน  842 ราย จ านวน 
12 เดือน  ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891/ว 1502 ลง
วันที่ 2  สิงหาคม  2559  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)   ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แนวทางท่ี 1 ข้อ 189 (งานงบกลาง)  

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ                                                              จ านวน  1,824,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดยการ
ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนินแล้ว จ านวน 
190 รายๆละ 800 บาท จ านวน 12 เดือน  ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891/ว 1502 ลงวันที่ 2  สิงหาคม  2559   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  
2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที่  3 แนวทางท่ี 1 ข้อ 190  (งานงบกลาง) 

รายจ่ายตามข้อผูกผัน 

    1) ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)          จ านวน    144,917    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายโดยค านวณ
หลักเกณฑ์ร้อยละ 1 (งบประมาณรายได้ที่น ามาค านวณ ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินผู้
อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน)   (งบกลาง) 

     2) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                จ านวน    94,253   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในส่วนของนายจ้าง  ในอัตราร้อยละ 5       

           3) ประเภทเงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                        จ านวน   80,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (งบกลาง)    
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ส่วนที่  4 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนนิ 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
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ประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 
หมวด รับจริง 

ปี   2558 
ประมาณการ 
ปี   2559 

ประมาณการ 
ปี   2560 

หมายเหตุ 

1.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 
     1.1 ค่าใบอนุญาตใช้น้ าประปา 
2. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ 
   พาณิชย์ 
    2.1 รายได้จากการจ าหน่ายน้ าประปา 
    2.2 ค่าธรรมเนียมการต่อท่อและติดตั้งมาตร
วัดน้ า 
 
3. หมวดเงินช่วยเหลือ 
    3.1 เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป 
 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

5,000 
5,000 

455,000 
 

452,000 
3,000 

 
 

400,000 
400,000 

5,000 
5,000 

583,000 
 

580,000 
3,000 

 
 

400,000 
400,000 

 

รวมทั้งสิ้น - 860,000 988,000  
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น  988,000    บาท  แยกเป็น 
1.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  เป็นเงิน  5,000   บาท  แยกเป็น 

  1.1 ประเภทค่าใบอนุญาตใช้น้ าประปาและค่าธรรมเนียมการติดตั้งน้ าประปา เป็นเงิน 5,000   บาท 
ค าชี้แจง    เป็นการประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งคาดว่าการถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านท าให้การ
ขยายเขตการบริการน้ าประปาจะมีเพ่ิมข้ึน 

 
2.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  เป็นเงิน  583,000  บาท  แยกเป็น 

  2.1  ประเภทรายได้จากการจ าหน่ายน้ า  เป็นเงิน  580,000 บาท 
ค าชี้แจง  เป็นการประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก  ซึ่งคาดว่าจากการถ่ายโอนกิจการประปา
จะท าให้การจัดเก็บ  ค่าบริการน้ าประปาเพ่ิมข้ึน 
2.2  ประเภทรายได้จากค่าธรรมเนียมการต่อท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ า เป็นเงิน  3,000  บาท 
ค าชี้แจง  เป็นการประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งคาดว่าจากการถ่ายโอนกิจการประปาจะท าให้การ

จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมและติดตั้งวัดน้ าประปาเพ่ิมข้ึน 
 

3.  หมวดเงินช่วยเหลือ               เป็นเงิน  400,000  บาท  แยกเป็น 
  3.1  ประเภทเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป  เป็นเงิน  400,000 บาท 

ค าชี้แจง  เป็นการประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา   
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ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 
หมวด จ่ายจริง 

ปี  2558 
ประมาณการ 
ปี   2559 

ประมาณการ 
ปี   2560 

หมายเหตุ 

1.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
2.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
4.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
5. งบกลาง  

- 
- 
- 
- 
- 

- 
660,000 
200,000 

- 
- 

- 
670,120 
200,000 
112,000 
5,880 

 

รวมทั้งสิ้น - 860,000 988,000  
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รายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 

 
งบประมาณรายจ่าย  ตั้งไว้  รวมทั้งสิ้น  988,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
งานกิจการประปา                                      รวม    988,000  บาท   

งบด าเนินงาน                                                             รวม    870,120   บาท    
ค่าใช้สอย                                                         รวม   280,000   บาท       

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                               จ านวน  180,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จากบุคคลภายนอกกระท าการอย่างหนึ่งจากกิจการประปาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ค่าจ้างเหมาสูบน้ า  ค่าจ้างแบกหาม  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าตรวจสอบคุณภาพ
แหล่งน้ าดิบเพ่ือใช้ในการผลิตประปา ฯลฯ ส าหรับกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การ  
บริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน    

รายจ่ายเพื่อบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                                                    จ านวน  100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ  เช่น ประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  

ค่าวัสด ุ                                                                                             รวม    390,120   บาท 
วัสดุส านักงาน                                                                                จ านวน   20,120  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ  ที่ใช้ในกิจการประปา   

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                   จ านวน  280,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา  เช่น  คลอรีน  สารส้ม ปูนขาว น้ ายาต่างๆ ฯลฯ  ส าหรับ
กิจการประปาหมู่บ้าน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  

   ค่าวัสดุก่อสร้าง                                                                             จ านวน  30,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง   เพ่ือใช้ส าหรับในการซ่อมแซมกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   
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ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น                                                         จ านวน  10,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นต่างๆ น้ ามันกลั่น น้ ามันเครื่อง และอ่ืน ที่ใช้ใน
กิจการประปา  

    ค่าวัสดุอื่นๆ                                                                                 จ านวน    50,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ วัสดุประปาคงคลัง  เช่น  มาตรวัดน้ า ฯลฯ  ที่ไม่เข้าลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  

ค่าสาธารณูปโภค                                                     รวม     200,000   บาท   
ค่าไฟฟ้า                                                                                      จ านวน   200,000   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  

งบลงทุน                                                                                       รวม    112,000   บาท   
ค่าครุภัณฑ์                                                                                        รวม    112,000   บาท   

ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                          จ านวน 112,000  บาท                                            
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า                                                      จ านวน 112,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ า ขนาด 3  แรงม้า 220 โวลท์ 2.2  กิโลวัตต์ 3,000 รอบ/นาที จ านวน  4 
เครื่องๆละ 28,000  บาท ใช้ในการใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคาครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด ตามหนังสือที่ มท.
0313.4/ว2047 ลงวันที่ 25  มิถุนายน   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562) (ยุทธศาสตร์ที่ 
7 แนวทางท่ี 2 ข้อ 296)  

 

แผนงานงบกลาง      
งานงบกลาง                                      รวม  5,880  บาท     

งบกลาง                                       รวม  5,880 บาท 

รายจ่ายตามข้อผูกผัน                                               รวม   5,880  บาท 
ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                จ านวน    5,880  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายโดยค านวณ
หลักเกณฑ์ร้อยละ 1 (งบประมาณรายได้ที่น ามาค านวณ ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินผู้
อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน)   (งบกลาง) 

 
**************************** 

 




