ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
------------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลดอนตะหนิน จึงได้จัดทา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอน
ตะหนิน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัย
ที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕6๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕6๓ และโดยอนุมัติจากนายอาเภอบัวใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕63
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีผล
ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)............. .............................
(นางโชติกา สาอุตม์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
- คาแถลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ส่วนที่ 2
- บันทึกหลักการเหตุผล
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
- รายงานประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
- รายละเอียดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
- รายงานประมาณการรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ส่วนที่ 3
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
» แผนงานบริหารงานทั่วไป
» แผนงานรักษาความสงบภายใน
» แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
» แผนงานการสาธารณสุข
» แผนงานสังคมสงเคราะห์
» แผนงานเคหะและชุมชน
» แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
» แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
» แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
» แผนงานการเกษตร
» แผนงานงบกลาง
ส่วนที่ 4
- งบประมาณเฉพาะการ กิจการประปา
» รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
» รายละเอียดงบประมาณรายรับเฉพาะการกิจการประปา
» รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
» รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
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องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.....................................
บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 1 ตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 044-000139 โทรสาร : 044-000139 เว็บไซต์ : http://www.dontanin.go.th
พื้นที่ทงั้ หมด

17,618.75

ไร่ หรือ 28.19 ตารางกิโลเมตร

จานวนประชากรทั้งหมด 4,252 คน
- ชาย 2,088
คน
- หญิง 2,164
คน
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วันที่เลือกตั้ง 30 กันยายน 2555 วันที่ครบวาระ 29 กันยายน 2559
จานวนพนักงาน
- นายก/รองนายก
- เลขานุการนายก อบต.
- สมาชิกสภาท้องถิ่น
รวมฝ่ายการเมือง
-

จานวน 1
จานวน 1
จานวน 23
จานวน 25

คน
คน
คน
คน

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จานวน 13
ลูกจ้างประจา
จานวน 1
พนักงานจ้าง
จานวน 7
ข้าราชการครู (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์)
จานวน 2
พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์) จานวน 1 คน
รวมฝ่ายประจา จานวน 24 คน

คน
คน
คน
คน

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

.....................................
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ (ข้อมูล ณ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 )
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
จานวน ๑4,904,288.63
บาท
1.1.2 เงินสะสม
จานวน 3,474,331.04
บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
จานวน 5,089,994.7๔
บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน
โครงการ
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน
5
โครงการ
รวม 1,019,995.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง
รวม
บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
25,5089,525.27 บาท
ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 256๓)
2.1.1 หมวดภาษีอากร
จานวน 1,971.02
บาท
2.1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน ๒๕,788.10 บาท
2.1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 81,421.81 บาท
2.1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน
บาท
2.1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 5,930.00 บาท
2.1.6 หมวดรายได้จากทุน
จานวน
บาท
2.1.7 หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 11,842,983.34 บาท
2.1.8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 13,๕51,43100 บาท
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2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จานวน

32,551,431.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริงทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น 21,657,226.7๗ บาท
ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
2.3.1 งบกลาง
จานวน 9,060,078.48
บาท
2.3.2 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
จานวน 7,506,043.๐0
บาท
2.3.3 งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
จานวน 3,075,213.99
บาท
2.3.4 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จานวน ๑,356,8๐๐.00
บาท
2.3.5 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
จานวน
บาท
2.3.6 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
จานวน 659,091.30
บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จานวน 32,175.00
บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
จานวน
404,917.20 บาท
2.6 มีการจ่ายเงินจากทุนสารองเงินสะสม
จานวน 2,491,000.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ ประปา กิจการ ประปา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 256๓)
รายรับจริง
จานวน 869,298.15
รายจ่ายจริง
จานวน 605,952.28
กาไรสะสม
จานวน 667,481.43
เงินสะสม
จานวน 667,481.43
3.1 กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
จานวน
3.2 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จานวน
3.3 กาไรสุทธิ
จานวน
3.4 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 256๓
จานวน 930,960.30
ทรัพย์จานา
จานวน
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

.....................................
รายรับขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
รายรับจริง
ปี 2562

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
- หมวดภาษีอากร
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์กิจการประปา

- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- หมวดรายได้จากทุน

104,680.53

๑๗,๕๐๐.00

12,7๐๐.00

32,848.00
125,839.98

๕๕,๑00.00
1๒0,000.00

๕5,800.00
1๒0,000.00

1,033.20

๔๒,๔00.00

๔1,500.00

-

รวมรายได้จัดเก็บเอง

264,401,71

๒๓๕,000.00

๒20,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หมวดภาษีจัดสรร

15,158,617.99 16,06๕,000.00 15,780,000.00

รวมรายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,158,617.99 16,06๕,000.00 15,780,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามภารกิจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

15,080,050.00 17,200,000.00 16,500,000.00

รวมรายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,080,050.00 17,200,000.00 16,500,000.00

รวมทุกหมวด 30,508,068.70 3๓,๕๐๐,000.00 32,๕๐๐,000.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

.....................................
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายจ่ายจากงบประมาณ
- งบกลาง

10,146,557.20 11,723,000.00 10,967,000.00

- งบบุคลากร
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว)
- งบดาเนินงาน
(หมวดค่ า ตอบแทน ใช้ ส อยและวั ส ดุ แ ล ะ ห ม ว ด ค่ า
สาธารณูปโภค)

- งบลงทุน
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
- งบรายจ่ายอื่น
(หมวดรายจ่ายอื่น)
- งบเงินอุดหนุน
(หมวดเงินอุดหนุน)

9,197,198.00 11,446,040.00 11,266,510.00
4,613,490.18

5,305,810.00

4,956,460.00

2,702,540.00

3,825,150.00

4,144,030.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

1,333,286.98

1,180,000.00

1,146,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,013,072.36 33,500,000.00 32,500,000.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

.....................................
งบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา ฯ (00210)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
แผนงานการเกษตร (00320)
แผนงานการพาณิชย์ (00330)
ด้านการดาเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00411)
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

11,221,710
11,023,710
198,000
10,407,060
7,767,460
355,000
30,000
1,964,600
85,000
205,000
3,904,230
3,784,230
1120,000
10,967,000
10,967,000
32,500,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.....................................
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารงานทั่วไป(00111)
6,386,540
3,089,520
3,297,020
1,810,990
492,000
819,990
260,000
239,000
439,400
138,000
300,000
20,000
20,000
64,000
64,000
8,719,530

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานบริหารงานคลัง(00113)
(00112)
-

-

2,140,580
2,140,580
547,000
122,000
320,000
100,000
5,000
700
700
2,688,280

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
8,527,120
3,089,520
5,437,600
2,357,990
614,000
1,139,990
360,000
244,000
440,100
138,700
300,000
20,000
20,000
64,000
64,000
11,951,810
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.....................................
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งาน

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
งบ
รักษาความสงบภายใน (00121)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
140,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
140,000
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
140,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)

งานเทศกิจ (00122)
-

รวมแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
-

140,000
140,000
140,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

.....................................
แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (00210)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการจัดการศึกษา
(00211)
1,472,920
1,472,920
1,383,220
102,000
692,900
588,320
352,000
352,000
856,000
856,000
4,064,140

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)

งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กาหนด
(00213)
ระดับ (00214)
-

-

-

รวมแผนงาน
การศึกษา
1,472,920
1,472,920
1,383,220
102,000
692,900
588,320
352,000
352,000
856,000
856,000
4,064,140
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.....................................
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
(00223)

งานโรงพยาบาล (00222)

-

-

110,000
90,000
20,000
260,000
260,000
370,000

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
(00224)

รวมแผนงาน
สาธารณสุข

-

110,000
90,000
20,000
260,000
260,000
370,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.....................................
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
(00231)

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

210,000
210,000
210,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(00232)

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
-

210,000
210,000
210,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.....................................
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

1,446,000
1,446,000
757,000
162,000
430,000
165,000
320,700
320,700
2,523,700

งบ

งานไฟฟ้าถนน
(00242)

งานสวนสาธารณะ
(00243)

-

-

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล(00244)

งานบาบัดน้าเสีย
(00245)

-

รวมแผนงานเคหะ
และชุมชน

-

1,446,000
1,446,000
757,000
162,000
430,000
165,000
320,700
320,700
2,523,700
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.....................................
แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (00250)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
-

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
70,000
70,000
70,000

รวมแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

งาน …………............
-

70,000
70,000
70,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.....................................
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งาน
งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
งานกีฬา
งานศาสนาวัฒนธรรม งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม รวมแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) และนันทนาการ (00262) ท้องถิ่น (00263)
การท่องเที่ยว (00264)
วัฒนธรรมและนันทนาการ

100,000
100,000
121,350
121,350
221,350

180,000
130,000
50,000
180,000

-

280,000
230,000
50,000
121,350
121,350
401,350
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
....................................
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งาน
งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
(00311)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(00312)

-

2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00

รวมแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งาน …………....…………….

-

2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
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แผนงานการเกษตร (00320)
งาน
งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานส่งเสริมการเกษตร
(00321)

110,000
60,000
50,000
110,000

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
(00322)

30,000
30,000
30,000

งาน …………....…………….

รวมแผนงานการเกษตร

-

90,000
60,000
30,000
140,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
....................................
แผนงานงบกลาง (00410)
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งานงบกลาง (00411)

งาน...................

งาน.......................

รวมแผนงานงบกลาง

11,723,000
11,723,000

-

-

11,723,000
11,723,000

11,723,000

-

-

11,723,000
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
..................................................
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข (เพิ่มเติม ฉบับที่6) พ.ศ
2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน และโดยอนุมัติของนายอาเภอบัวใหญ่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น จ านวนรวมเงิ น ทั้ ง สิ้ น
33,526,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 32,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา ฯ
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

11,023,710
198,000
3,767,460
355,000
30,000
1,964,600
85,000
205,000
3,784,230
120,000
10,967,000
32,500,000
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจานวน รวมทั้งสิ้น 1,026,000 บาท ดังนี้
ลาดับที่

งบ

ยอดรวม

1

งบกลาง

2

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)

3

งบด าเนิ น งาน (หมวดค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ ส อยและวั ส ดุ และหมวดค่ า
สาธารณูปโภค)

4

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

5

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

-

6

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

-

7,260

รวมรายจ่าย

933,740
85,000

1,026,000

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนี้
ประกาศ ณ วันที่...............................................................
(ลงนาม) ........................................
(นางโชติกา สาอุตม์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อนุมัติ
(ลงนาม) .......................................
(นายศักดิ์รินทร์ เหมหิรัญ)
นายอาเภอบัวใหญ่
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รายรับจริง

รายงานประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ 256๔
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.................................................
รายรับจริง

หมวดภาษีอากร
ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย

ปี 25๖๐

ปี 256๑

ปี 2562

4๑,๘๗๕.๖๒
๕๖,๔๑๖.๙๒
๑,๘๐๙.๒0

42,507.96
61,604.78
4,106.80

46,790.9๒
๕๖,944.41
945.๒0

รวมหมวดภาษีอากร 108,219.54 10๐,๑๐๑.๗4 104,680.53
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับกระทาผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฎิกุล หรือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

200.00
2,000.00
1164.00
110,881.00
5,000.00
5,700.00
2,798.00
๔๕.00

100.00
3,000.00
911.80
24,364.00
5,000.00
6,000.00
1,380.00
๔๕.00

40,954.80 127,743.00

ประมาณการ
ปี 2563
(ณ 31 ก.ค. ๖๒)

ยอดต่าง
(%)

00 -77.91 %
00 -91.94 %
๙๔๕.00 -40.00 %
945

ปี 2564
5,700.00
๕,๐๐๐๐๐
2,000.00
๑2,700.00

00 1193.10 50.00%
1,5๐0.00
00
00 00.00 %
500.00
300.00
190.00 00.00 %
300.00
800.00
900.00 00.00 % 2,000.00
500.00
00 100.00 % ๑,000.00
14,400.00 17,812.00 00.00 % 24,000.00
10,000.00 5,000.00 -16.67 % 10,000.00
5,650.00
693.00 100.00 % ๕,0๐๐.00
1,198.00
00 100.00% ๑,๐๐๐.๐๐
32,848.00 25,788.00

45,800.00
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รายงานประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ 256๔
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
..................................................
รายรับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ประเภทรายรับ
ดอกเบี้ย

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2562

127,735.00 136,236.34
-

(ณ 31 ก.ค. 63)

125,839.98
-

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 136,236.34 127,735.00 125,839.98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประเภทรายรับ
(1) เงินช่วยเหลือการประปา
(2) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะ
(3) เงินช่วยเหลือกิจกรรมโรงแรม
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
(4) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

-

-

-

ยอดต่าง
(%)

ปี 256๓

81,421.81 14.29 % 1๒0,000.00
81,421.81

-

1๒0,000.00

-

-
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รายงานประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ 256๔
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
..................................................
รายรับจริง
รายรับจริง

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
(ณ 31 ก.ค. 63)

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
(%)

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5,500.00
(1) ค่าขายแบบแปลนเอกเอกสารสอบราคา
๑00.00%
(2) ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์ คาร้อง หรือค่าสมัครสอบ
(3) ค่าสมัครผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกฯหรือสมัครสอบ
2,870.00
(๔) ค่าจาหน่ายเศษของ
74.21%
18,095.00
15,360.00
1,033.00 3,060.00 994.77 %
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
73,095.00
73,095.00
1,033.00
5,930.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
401,380.53 494,121.66 507,539.89 421,๗84.49 30.40 %
ประเภทรายรับ (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
364,978.25 8,569,206.28 8,708,134.97 6,802,225.14 2.33 %
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กาหนดแผนฯ
1,882,449.39 2,011,168.09 1,839,923.79 1,543,233.31 9.09 %
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9
98,022.24
96,958.45 100,288.82
89,125.59 20.00 %
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
895,278.84
(5) ภาษีสุรา
2,157,516.70 3,417,462.74 3,701,170.96 2,679,393.92 26.67 %
(6) ภาษีสรรพสามิต
55,179.74
49,337.12
52,152.03
37,919.24 1.52 %
(7) ค่าภาคหลวงแร่
27,887.66
26,718.77
32,643.56
28,569.65 00.00 %
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายฯ 251,419.00 374,610.00 216,764.00 240,739.00 14.29 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,611,917.24 15,039,583.11 15,158,617.99 11,842,983.34

3,000.00
๕,๐๐๐.๐๐
33,500.00
๔1,500.00
๕50,000.00
8,๘00,000.00
2,400,000.00
1๒0,000.00
.00
3,๘00,000.00
6๕,000.00
30,000.00
๓๐๐,000.00
16,06๕,000.00
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รายงานประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ 256๔
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
..................................................
รายรับจริง
รายรับจริง

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
(ณ 31 ก.ค. 6๓)

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2564
(%)

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
13,594,147.00 14,087,078.00 15,085,050.00 13,842,431.00 4.24 % 16,500,000.00
และภารกิจถ่ายโอนตามอานาจหน้าที่
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,594,147.00 14,087,078.00 15,085,050.00 14,597,082.00

16,500,000.00

รวมทุกหมวด 28,087,765.03 29,497,601.83 30,508,069.70 27,492,678.22

32,50๐,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
..................................................
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(2) คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้ตากว่
่ าปีที่ผ่านมา
(3) ภาษีบารุงท้องที่
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
(4) ภาษีป้าย
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา

รวม ๑2,700
จานวน 5,700

บาท
บาท

จานวน ๕,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รวม
๕๕,800
(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
จานวน
300
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

บาท
บาท

(2) ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
(3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
จานวน
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
(5) ค่าใบอนุญาตทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฎิกูล
จานวน
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน
คาชี้แจง : เป็นการประมาณการปีแรก
(8) ค่าปรับผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
คาชี้แจง : เป็นการประมาณการปีแรก

จานวน

2,000

บาท

1,500

บาท

24,000 บาท
๑๐,000 บาท
1,500 บาท
๕00 บาท
๑,000 บาท
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(9) ใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จานวน
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
คาชี้แจง : ไม่ได้ประมาณการรับไว้
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ
คาชี้แจง : ไม่ได้ประมาณการรับไว้

5,000 บาท

รวม 1๒0,000 บาท
จานวน 1๒0,000 บาท
จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
๔1,500 บาท
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้
จานวน
บาท
ไม่ได้ประมาณการรับไว้
(2) ค่าจาหน่ายเศษของ
จานวน ๕,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง : เป็นการประมาณการปีแรก
(3) ค่าขายแบบแปลน
จานวน 3,000 บาท
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
(4) ค่าหน่ายแบบพิมพ์ คาร้องหรือค่าสมัครสอบ
จานวน
บาท
คาชี้แจง : : ไม่ได้ประมาณการรับไว้
(5) ค่ารับสมัครผู้บริหารหรือสมาชิกฯหรือสมัครสอบ
จานวน
บาท
คาชี้แจง : : ไม่ได้ประมาณการรับไว้
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จานวน 33,500 บาท
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
5. หมวดภาษีจัดสรร
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กาหนดแผนฯ
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รวม 15,780,000 บาท
จานวน 540,000 บาท
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
จานวน 8,๘00,000 บาท
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
จานวน 2,140,000 บาท
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
จานวน 110,000 บาท
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
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(5) ภาษีสรรพสามิต
จานวน 3,๘00,000 บาท
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้
(6) ค่าภาคหลวงแร่
จานวน 60,000 บาท
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จานวน 30,000 บาท
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จานวน 3๐0,000 บาท
คาชี้แจง : ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา
6. หมวดเงินอุดหนุน
รวม 16,500,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามภารกิจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน 16,500,000 บาท
คาชี้แจง : ประมาณการรับต่ากว่าปีที่ผ่านมา
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รายงานประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๔
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
..................................................
รายจ่ายจริง
รายจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. งานบริหารทั่วไป
1.1 งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
(1) เงินเดือนนายก/รองนายก
(2) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
(5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
(1) เงินเดือนพนักงาน
(2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
(3) เงินประจาตาแหน่ง
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
รวมงบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 25๖๑

-

2,984,604.00
507,927.00
41,637.00
41,637.00
75,003.00
2,318,400.00
2,771,088.00
2,012,530.00
84,000.00
126,000.00
483,332.00
65,226.00
5,755,692.00

2,766,829.00
415,633.00
34,398.00
34,398.00
64,800.00
2,21,600.00
2,685,370.00
2,152,530.00
21,000.00
63,000.00
402,840.00
46,000.00
5,452,199.00

107,160.00

174,220.00
-

-

-

ปี 256๒

ปี 256๓

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

2,573,660.00 3,089,520.00
323,340.00
514,080.00
0.00 %
27,160.00
42,120.00
0.00 %
27,160.00
42,120.00
0.00 %
72,000.00
86,400.00
0.00 %
2,124,000.00 2,404,800.00
0.00 %
2,774,735.00 3,297,020.00
2,127,180.00 2,400,520.00 -11.25 %
0.00
84,000.00
0.00 %
42,000.00
126,000.00
0.00 %
553,790.00
636,500.00 27.17 %
51,765.00
50,000.00 - 37.50 %
5348395.00 6,386,540.00
167,020.00
-

492,000.00
50,000.00

0.00 %

ปี 256๔

3,089,520.00
514,080.00
42,120.00
42,120.00
86,400.00
2,404,800.00
3,495,990.00
2,775,990.00
84,000.00
126,000.00
480,000.00
30,000.00
6,585,510.00
470,000.00
50,000.00
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(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
หมวดค่าใช้สอย
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(4) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
หมวดค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว
(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าบริการโทรศัพท์
(3) ค่าบริการไปรษณีย์
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมมาคม
รวมงบดาเนินงาน
1.3 งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น

ปี 2559
-

รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
97,600.00 152,100.00
9,560.00
14,920.00
1,315,223.72 742,628.27
455,085.00 465,584.50
11,250.00
13,650.00

ปี 2562
152,100.00
14,920.00
742,627.27
465,584.50
13,650.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
2,000.00 -60.00%
400,000.00 -60.00%
40,000.00
0.00 %
819,990.00
349,990.00 - 12.48%
40,000.00
0.00 %

177,350.00

390,000.00

- 33.89%

330,000.00

84,348.72
86,042.77
86,042.77
188,๕๑๑.๑๐ 259,520.54 187,940.54
78,๐๓๘.00
98,797.00
98,797.00
๒๓,๘๐๐.00
19,91๐.00
19,91๐.00
๙,000.00
๕๘,๒๑๓.๑๐
69,23๓.54
69,23๓.54
๒๑,๔๖0.00
7๑,510.00
7๑,510.00
148,292.๐๐ 158,279.1๐
158,279.1๐
119,677.61 128,227.69
128,227.69
1,559.00
1,559.00
28,614.39 28492.41
28492.41
1,759,186.82 1,334,647.91 1,334,647.91

40,000.00
260,000.00
80,000.00
5,000.00
30,000.00
20,000.00
80,000.00
5,000.00
40,000.00
239,000.00
180,000.00
5,000.00
4,000.00
50,000.00
1,810,990.00

25.00 %

40,000.00
254,000.00
80,000.00
2,000.00
20,000.00
20,000.00
90,000.00
2,000.00
40,000.00
218,000.00
180,000.00
1,000.00
2,000.00
35,000.00
1,752,000.00

764,540.00

-

177,350.00

-

-

20,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
33.33%
0.00 %
0.00 %
20.00%
0.00 %
0.00 %
66.66%

ปี 256๔
00
380,000.00
40,000.00
810,000.00
410,000.00
30,000.00

20,000.00
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ปี 2559
(1) รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างที่ปรึกษา)
รวมงบรายจ่ายอื่น
1.4 งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
(1) ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(2) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมงบเงินอุดหนุน
1.5 งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ครุภัณฑ์สานักงาน
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(๕) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไป
2. งานบริหารคลัง
2.1 งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
(1) เงินเดือนพนักงาน
(2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
(3) เงินประจาตาแหน่ง
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจา

-

รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
-

ปี 25๖2
-

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
20,000.00
0.00 %
20,000.00

6๘,๘๗๕.๑0

58,000.00

58,000.00

64,000.00

13,๘๗๕.๐0

๑8,๐๐๐.๐0

๑8,๐๐๐.๐0

15,000.00

55,000.00
6๘,๘๗๕.๑0

40,000.00
58,000.00

40,000.00
58,000.00

49,000.00
64,000.00

๔๖,๕๐0.00
๒๒,๕๐0.00
๒๔,๐๐๐.๐๐

13,0๐0.00
13,0๐0.00
-

13,0๐0.00
13,0๐0.00
-

30,000.00
0.00 %
0.00 %

438,000.00
80,000.00
90.47 %
85,000.00 100.00 %
300,000.00 100.00 %
๔๖,๕๐0.00
13,0๐0.00
13,0๐0.00 438,000.00
9,347,253.82 6,857,846.91 6,857,846.91 8,719,530.00

1,๔๒๖,๘๙๔.00 1,๔70,520.00 1,๔70,520.00

๘๘๙,๕๘๔.00
42,000.00
20๕,๓๘0.00

897,060.00
42,000.00
212,700.00

897,060.00
42,000.00
212,700.00

2,140,580.00
1,๔๖๓,๕๘0.00
30,000.00
42,000.00
250,000.00

ปี 2564
20,000.00
20,000.00

-8.86 %
0.00%
0.00%
0.00%

20,000.00
10,000.00
30,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
8,617,510.00

1,927,000.00
1,550,000.00
10,000.00
42,000.00
-
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ปี 2559
(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(6) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
รวมงบบุคลากร
2.2 งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
หมวดค่าใช้สอย
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
-

รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
ปี 25๖2
๒๔๘,๐๘0.00 ๒79,360.00 ๒79,360.00
41,850.00
39,400.00
39,400.00
1,๔๒๖,๘๙๔.00 1,๔70,520.00 1,๔70,520.00
45,300.00

47,600.00

110,000.00

ปี 2564
310,000.00
15,000.00
1,927,000.00
125,000.00

2,300.00

2,300.00

50,000.00

0.00%

50,000.00

42,000.00
3,900.00
๗๔,๘๗๙.00
๕๙,๖๙๕.00

42,000.00
3,300.00
178,664.00
138,536.00

42,000.00
3,300.00
178,664.00
138,536.00

2,000.00
60,000.00
10,000.00
320,000.00
150,000.00

-60.00%
11.11 %
0.00%
7.14 %

5,000.00
60,000.00
10,000.00
230,000.00
120,000.00

๕,๐๘๔.00

30,๐28.00

30,๐28.00

140,000.00

7.69 %

80,000.00

1๐,๑00.00
63,516.00
38,376.00
25,140.00
4,808.00
4,808.00
188,503.00

1๐,๑00.00
93,168.90
50,688.90
42,480.00
2,246.00
2,246.00
321,696.69

1๐,๑00.00
93,168.90
50,688.90
42,480.00
2,246.00
2,246.00
321,696.69

30,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
5,000.00
5,000.00
547,000.00

0.00%

รวมงบดาเนินงาน

-

30,000.00
80,000.00
40,000.00
40,000.00
5,000.00
5,000.00
440,000.00

รวมงบลงทุน

-

38,550.00
38,550.00
38,550.00

13,000.00
13,000.00
13,000.00

131,600.00
131,600.00
131,600.00

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(3) ค่าบารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน
หมวดค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไปรษณีย์
2.3 งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-

47,600.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
305,000.00
2.69 %
50,000.00
0.00%
2,275,000.00

-

0.00%
0.00%
0.00%

39,200.00
39,200.00
39,200.00
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ประมาณการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ยอดต่าง(%)
รวมบริหารงานคลัง
1,628,397.00 1,923,816.90 1,923,816.90 2,688,280.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
11,029,650.82 8,781,663.81 8,781,663.81 11,95,1810.00
รายจ่าย

ปี 2564
2,406,200.00
11,023,710.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน

1.1 งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
(๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รวมงบดาเนินงาน
1.2 งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
(1) ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
รวมงบลงทุน
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา ฯ
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ฯ
1.1 งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
(1) เงินเดือนพนักงานและเงินเดือนข้าราชการครู
(2) เงินประจาตาแหน่ง
(3) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

-

46,335.00

46,082.00

46,082.00

๑40,000.00

-

46,335.00

46,082.00

46,082.00

๑40,000.00

-

46,335.00

46,082.00

46,082.00

140,000.00

138,000.00

46,082.00

140,000.00

138,000.00

998,403.00 1,127,381.00 1,127,381.00
723,540.00 766,541.00 766,541.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
209,933.00 298,560.00 298,560.00

1,472,920.00
1,086,720.00
42,000.00
326,200.00

1,567,000.00
1,306,000.00
84,000.00
165,000.00

-

-

25,000.00
46,335.00

46,082.00

๑38,000.00
108,000.00
250.00 %

58.41 %
0.00 %
5.59 %

30,000.00
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
22,930.00
20,280.00
20,280.00
998,403.00 1,127,381.00 1,127,381.00

ปี 2559
(4) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
รวมงบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
38,310.00
41,320.00
41,320.00
(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
(๒) ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
(4) เงินสวัสดิการสาหรับข้าราชการครู
41,320.00
41,320.00
หมวดค่าใช้สอย
787,441.00 815,115.00 815,115.00
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
187,030.00 215,980.00 215,980.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
14,450.00
8,600.00
8,600.00
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
577,261.00 590,535.00 590,535.00
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(4) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
8,700.00
หมวดค่าวัสดุ
610,537.80 610,537.80 610,537.80
(1) ประเภทวัสดุสานักงาน
19,074.00
24,161.00
24,161.00
(2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
2,560.00
11,940.00
11,940.00
(3) ประเภทวัสดุอาหารเสริมนม
565,307.80 570,273.50 570,273.50
(4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
14,036.00
12,470.00
12,470.00
(5) ประเภทวัสดุการศึกษาฯ
รวมงบดาเนินงาน
1,436,288.80 1,466,972.80 1,466,972.80
1.3 งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
931,000.00 896,962.00 896,962.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
18,000.00
10 %
1,472,920.00
102,000.00
30,000.00
๒,000.00
30,000.00
40,000.00
692,900.00
280,000.00
10,000.00

ปี 2564
12,000.00
1,567,000.00

26.31 %
0.00 %

97,000.00
50,000.00
๒,000.00
30,000.00
15,000.00
672,900.00
310,000.00
5,000.00

372,900.00

- 22.74 %

337,900.00

30,000.00
588,320.00
30,000.00
10,000.00
528,320.00
20,000.00
1,383220.00

0.00 %

20,000.00
574,560.00
15,000.00
10,000.00
534,560.00
215,000.00
1,344,460.00

856,000.00

-40.00%
-60.00%
0.00 %
0.00 %

0.00 %
0.00 %
- 8.96 %
0.00 %

856,000.00
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(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน
-

1.4 งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ครุภัณฑ์สานักงาน
(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
910,000.00
896,962.00
931,000.00
896,962.00

ปี 2562
896,962.00
896,962.00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง(%)
856,000.00 - 1.83 %
856,000.00

รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ

-

28,000.00
28,000.00
28,000.00
3,393,691.00

259,000.00 259,000.00
31,500.00
31,500.00
227,500.00
227,500.00
259,000.00 259,000.00
3,393,691.00 3,393,691.00

352,000.00
252,000.00
100,000.00
352,000.00
4,064,140.00

รวมแผนงานการศึกษาฯ

-

3,393,691.00

3,750,315.80 3,750,315.80

4,064,140.00

-

-

42,140.00

42,140.00

90,000.00

-

-

42,140.00

42,140.00

90,000.00

-

-

29,980.00
29,980.00
-

29,980.00
29,980.00
-

-

-

-

-

แผนงานสาธารณสุข
1. งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
1.1 งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
หมวดค่าวัสดุ
(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวมงบดาเนินงาน
1.2 งบเงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนเอกชน
รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์

100.00%
-76.52%

ปี 2564
856,000.00
856,000.00
3,768,460.00
3,768,460.00

75,000.00
72.72 %

75,000.00

20,000.00
20,000.00
0.00 %
110,000.00
260,000.00
260,000.00 100.00%
370,000.00
370,000.00

20,000.00
20,000.00
95,000.00
260,000.00
260,000.00
355,000.00
355,000.00
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รายจ่าย
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
1.1 งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.1 งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
(1) เงินเดือนพนักงาน
(2) เงินประจาตาแหน่ง
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(4) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
รวมงบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน

ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

-

63,102.00

25,000.00

25,000.00

210,000.00

-

63,102.00

25,000.00

25,000.00

210,000.00

-

63,102.00
63,102.00

25,000.00
25,000.00

25,000.00
25,000.00

210,000.00

30,000.00

210,000.00

30,000.00

-

63,102.00

25,000.00

25,000.00

210,000.00

30,000.00

-

681,314.00
506,464.00
42000.00
115,000.00
17,850.00
681,314.00

871,830.00
493,910.00
38,500.00
304,200.00
35,220.00
871,830.00

871,830.00
493,910.00
38,500.00
304,200.00
35,220.00
871,830.00

1,446,000.00
1,004,000.00
42,000.00
350,000.00
50,000.00
1,446,000.00

760,000.00
760,000.00
42,000.00
350,000.00
35,000.00
1,187,000.00

-

45,900.00

-

-

35,500.00
-

ยอดต่าง(%)

ปี 2564

30,000.00
0.00 %

4.58 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

30,000.00

193,500.00

193,500.00

162,000.00

132,000.00

164,800.00

164,800.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

24,500.00

24,500.00

2,000.00
90,000.00

-60.00 %
114.28 %

2,000.00
60,000.00

- 36 –
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2560
ปี 2561
10,500.00
4,200.00
130,576.00
210,400.00
46,900.00
206,500.00
80,500.00
3,900.00
118,933.99
207,996.00
11,442.00
19,082.00
56,733.10
66,045.00
44,894.25
94,237.00
5,060.00
25,680.00
804.64
2,952.00
295,409.99
611,896.00

ปี 2562
4,200.00
210,400.00
206,500.00
3,900.00
207,996.00
19,082.00
66,045.00
94,237.00
25,680.00
2,952.00
611,896.00

7,600.00
7,600.00

7,600.00
7,600.00

ปี 2559
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
หมวดค่าใช้สอย
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(2) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
หมวดค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(3) วัสดุก่อสร้าง
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์
(5) วัสดุอื่นๆ
รวมงบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
9,800.00
(1) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
9,800.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
(3) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
รวมงบลงทุน
9,800.00
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน
986,523.99
2. งานไฟฟ้าถนน
2.1 งบลงทุน
หมวดที่ดินละสิ่งก่อสร้าง
769,062.36
(1) ประเภทค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง
769,062.36
รวมงบลงทุน
769,062.36
รวมงานไฟฟ้าถนน
769,062.36

7,600.00
7,600.00
1,491,326.00 1,491,326.00

1,461,000,00
1,461,000,00
1,461,000,00
1,461,000,00

1,461,000,00
1,461,000,00
1,461,000,00
1,461,000,00

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง(%)
20,000.00
0%
430,000.00
430,000.00 30.30 %
80,000.00
0%
165,000.00
20,000.00
0%
70,000.00
0%
50,000.00
0%
20,000.00
0%
5,000.00
0%
757,000.00
320,700.00
2,523,700.00

-

100.00%
100.00%

ปี 2564
20,000.00
390,000.00
320,000.00
50,000.00
165,000.00
20,000.00
70,000.00
50,000.00
20,000.00
5,000.00
687,000.00
90,600.00
8,400.00
52,000.00
35,600.00
1,964,600.00

-
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ประมาณการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ยอดต่าง(%)
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
1,755,586.35 1,461,000,00 1,461,000,00 2,523 ,700.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
1. งานส่งเสริมเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน
1.1 งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
213,075.00
29,990.00
29,990.00
70,000.00
0.00%
(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่
213,075.00
29,990.00
29,990.00
70,000.00
0.00%
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รวมงบดาเนินงาน
213,075.00 29,990.00
29,990.00
70,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
213,075.00 29,990.00
29,990.00
70,000.00
ชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
213,075.00
29,990.00
29,990.00
70,000.00
รายจ่าย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
1.1 งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รวมงบดาเนินงาน
1.2 งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
(๑) ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ

-

159,940.00
159,940.00

14,005.00
159,940.00

14,005.00
14,005.00

100,000.00
100,000.00

-

159,940.00

14,005.00

14,005.00

100,000.00

-

159,940.00

-

-

-

121,350.00
121,350.00
221,350.00

- 50.00 %

ปี 2564
1,964,600.00

85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00

90,000.00
90,000.00
90,000.00

100.00 %
100.00 %

-
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2. งานกีฬาและนันทนาการ
2.1 งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
หมวดค่าวัสดุ
(1) วัสดุกีฬา
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา
๑.งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 งบลงทุน
หมวดที่ดินละสิ่งก่อสร้าง
(๑) ประเภทค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน
รวมแผนงานอุตสากรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
1. งานส่งเสริมการเกษตร
1.1 งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย

ปี 2559

ปี 2560

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

-

20,000.00

32,540.00

32,540.00

80,000.00

-

20,000.00

32,540.00

32,540.00

80,000.00

-

99,453.00
99,453.00
119,493.00
119,493.00

99,453.00
93,480.00
140,025.00
126,020.00

99,453.00
93,480.00
140,025.00
126,020.00

50,000.00
50,000.00
130,000.00
130,000.00

-

279,433.00

140,025.00

140,025.00

351,350.00

-

-

-

54,550.00

-

-

-

2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00

-

-

ปี 2564
65,000.00

-60.00%
-50.00 %

65,000.00
50,000.00
50,000.00
115,000.00
115,000.00
205,000.00

25.00 %
25.00 %
25.00 %
25.00 %
25.00 %

3,784,230.00
3,784,230.00
3,784,230.00
3,784,230.00
3,784,230.00

20,000.00
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รายจ่าย
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
หมวดค่าวัสดุ
(1) วัสดุการเกษตร
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร
2.งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
2.1 งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย

(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมงบดาเนินงาน
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รวมแผนงานการเกษตร

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

-

-

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2563
(%)

-

54,550.00

60,000.00

-

8,453.00
8,453.00
63,003.00
63,003.00

37,550.00
37,550.00
37,550.00
37,550.00

37,550.00
37,550.00
37,550.00
37,550.00

-

700.00

4,010.00

4,010.00

-

700.00

4,010.00

4,010.00

30,000.00
30,000.00

-

700.00
700.00
63,703.00

4,010.00
4,010.00
41,560.00

4,010.00
4,010.00
41,560.00

30,000.00
30,000.00
140,000.00

ปี 2564

50.00 %

20,000.00

50,000.00 66.66%
50,000.00 66.66%
110,000.00
110,000.00

50,000.00
50,000.00
90,000.00
90,000.00

0.00 %

30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
120,000.00
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รายจ่าย

ปี 2559

แผนงานงบกลาง
1. งานงบกลาง
1.1 งบกลาง
งบกลาง
(1) เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การประปา
(2) เงินสารองจ่าย
(3) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(4) เบี้ยยังชีพผู้พิการ
(5) เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(5) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(8) รายจ่ายตามข้อผูกผัน (เงินสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ)
(9) เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
รวมงบกลาง
รวมงานงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

รวมทุกแผนงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

9,405,768.00 9,405,768.00

ปี 2563

-

773,064.00

-

400,000.00

400,000.00

400,000.00

300,000.00

-

55,000.00

126,77200

126,77200

300,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

11,723,000.00

ปี 2564

10,967,000.00

-

-

6,521,800.00

6,521,800.00

8,520,400.00

-

-

2,056,000.00
-

2,056,000.00
-

2,267,600.00
12,000.00

-25.00
%
0.00 %
16.71
%
3.07 %
100%

-

141,000.00

149,920.00

149,920.00

163,000.00

1.55 %

160,000.00

-

36,088.00
-

71,27600
-

71,27600
-

80,000.00
4,000.00

0.00 %
0.00 %

80,000.00
5,000.00

-

140,976.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

0.00 %

80,000.00

773,064.00
773,064.00
773,064.00

9,405,768.00 9,405,768.00
9,405,768.00 9,405,768.00
9,405,768.00 9,405,768.00

-

17,640,327.18

28,748,297.48

28,748,297.48

11,723,000.00
11,723,000.00
11,723,000.00
33,500,000.00

300,000.00
300,000.00
7,400,000.00
2,200,000.00
12,000.00

430,000.00
10,967,000.00
10,967,000.00
10,967,000.00
32,500,000.00

ส่วนที่ 3
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
..........................................................................................
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น (ประจา) จานวน 32,๕๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

รวม 11,023,71๐ บาท

1. งานบริหารงานทั่วไป (00111
รวม 8,617,51๐ บาท
งบบุคลากร
รวม 6,585,510 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 3,089,520 บาท
1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน 514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 2 คน (สานักปลัด)
2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งแก่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน (สานักปลัด)
3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 2 คน (สานักปลัด)
4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน (สานักงานปลัด)
5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 2,404,80๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (สานักงานปลัด)
ประกอบด้วย
(1) ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.
เป็นเงิน
134,640
บาท
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.
เป็นเงิน
110,160
บาท
(3) ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.
เป็นเงิน
86,400
บาท
(4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จานวน 24 คน เป็นเงิน
2,073,600
บาท
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หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม ๓,495,990 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,775,99๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปีพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี
ให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 8 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน อบต.) หัวหน้า
สานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นัก
จัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ (สานักปลัด)
2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับ กลาง) เดือน
ละ 7,000 บาท จานวน 12 เดือน (สานักลัด)
3) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้กับพนักงานส่วนตาบลจานวน 2 อัตราได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท จานวน 12 เดือน และหัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป) เดือนละ 3,500 บาทจานวน 12 เดือน (สานักปลัด)
4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้ แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๓ อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตาแหน่งคนงานทั่วไปและตาแหน่ง
ภารโรง(สานักปลัด)
5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๓ อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตาแหน่งคนงานทั่วไป
และตาแหน่ง ภารโรง (สานักปลัด)
งบดาเนินการ
หมวดค่าตอบแทน

รวม ๑,752,00๐ บาท
รวม ๔70,๐๐๐ บาท

๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๕0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบล ฯลฯ (สานักปลัด)
2) ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล (สานักปลัด)
3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิเบิก ตามกฎหมยที่กาหนด
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หมวดค่าใช้สอย
รวม 810,000 บาท
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม 410,00๐ บาท
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าเบี้ยประกัน ค่าลงทะเบี ยนในการส่งพนักงานส่วนตาบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลไป
ฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ (สานักปลัด)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 360,00๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทาของ เช่น ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ อบต. (website) ใบปลิว
แผ่นพับ วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันกาจัดยุงลาย
ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริการในการจัดทาของ ค่าหนังสือราชการ ค่ารับ
วารสาร ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างบริการอื่นที่จาเป็น ฯลฯ เป็นต้น (สานักปลัด)
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม 30,000 บาท
(1) ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล (สานักปลัด)
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนบุคคล (สานักปลัด)
2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม ๓4๐,๐๐๐ บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศสาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฯลฯ (สานักปลัด)
(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน ๓๐0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินและผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน กรณีครบวาระตามที่คณะกรรมการการเลือกกาหนดหรือสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกาหนด อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
เลือกตั้ง การณรงค์การประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นต้น (สานักปลัด)
(3) ค่า ใช้จ่ า ยในการจั ด ท าโครงการจั ดกิ จ กรรมการปลู กฝั ง คุณ ธรรมจริ ย ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สาหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามโครงการ เป็นต้น (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) (ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ข้อ 3๕๑) (สานักงานปลัด)
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3) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน ๔0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบหรือเป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ปรับปรุงเครื่อง
เสียง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ (สานักงานปลัด)
หมวดค่าวัสดุ
รวม ๒54,๐๐๐ บาท
1) ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน ๘0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสานักงานและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แผงปิดประกาศ
พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าม่าน แบบพิมพ์ แผ่นป้ายสานักงาน ฯลฯ (สานักงานปลัด)
2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊ก สายไฟฟ้า ฯลฯ สาหรับทดแทนหรือซ่อมแซมเองใน
สานักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล (สานักงานปลัด)
3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสานักงาน เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แปรงถูพื้น ชุดถ้วยกาแฟ
กระติกน้าร้อน ฯลฯ (สานักปลัด)
4) ประเภทวัสดุยานพาหนะขนส่ง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่า
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ารถยนต์ ฯลฯ (สานักปลัด)
5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามัน 2 ที ฯลฯ ใช้กับ
ยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งเครื่องจักรอื่นที่เป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (สานักปลัด)
6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จ า น ว น 2 ,000 บ า ท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ (สานักปลัด)
7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเติม สายพ่วง โปรแกรมคอมพิว เตอร์และ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม ๒18,๐๐๐ บาท
1) ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน ๑๘0,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรั บที่ทาการองค์การบริห ารส่ วนตาบลและสิ่งก่อ สร้างที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล และค่าบริการตรวจสอบ แก้ไขไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง (สานักปลัด)
2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล (สานักปลัด)
3) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์
จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ฯลฯ(สานักปลัด)
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๔) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับโครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตตาบล รวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สานักปลัด)
งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายอื่น

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาที่เป็นกลาง เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน (สานักงานปลัด)
งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

1) ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง

จานวน 20,000 บาท
จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง ตามโครงการสนับสนุนการบริหารศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับอาเภอ เป็นเงิน ๒๐,000 บาท
หนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอบัวใหญ่ ที่ นม 0023.22/482 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2563 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3612 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559 ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป เป็ นไปตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ ๔๑๖)
2) ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ
(๑) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบัวใหญ่งานรัฐพิธีและราชพิธี

รวม 10,000 บาท
จานวน ๑๐,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบัวใหญ่ ในการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธีที่สาคัญประจาปี
2564 เป็นเงิน 10,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3612
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.2 ข้อ ๓๕๓) (สานักงานปลัด)
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 230,๐๐๐ บาท
รวม 230,๐๐๐ บาท

๓) ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 230,๐๐๐ บาท
(๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จานวน 230,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาคารสานักงาน อบต.ถึงศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทองหลาง
น้อย หมู่ที่ 1 โดยมีความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 44.40 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 296 .00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 440)
2. งานบริหารงานคลัง (00113)
รวม ๒,406,๒0๐ บาท
งบบุคลากร
รวม 1,927,00๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,927,00๐ บาท
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปีพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี
จานวน 5 อัตรา ได้แก่ ผู้อานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)
๒) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาให้แก่พนักงานส่วนตาบล (กองคลัง)
๓) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิ น ประจ าตาแหน่ ง ของผู้ บ ริ ห ารที่ มี สิ ท ธิ์ไ ด้รั บ ตามที่ ก ฎหมายกาหนด ดั งนี้ เงิ น ประจ าตาแหน่ ง
ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง เดือนละ
3,500 บาท จานวน 12 เดือน (กองคลัง)
๔) ประเภทค่าจ้างชั่วคราว
จานวน ๓10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ จานวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี (กองคลัง)
๕) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 2 อัตรา (กองคลัง)
งบดาเนินงาน
รวม 440,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม 125,000 บาท
1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอั น เป็ น ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เช่ น เป็ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการเปิดซองสอบราคา และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
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พิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล (กองคลัง)
2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง (กองคลัง)
3) ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน 6๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมายกาหนด (กองคลัง)
4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมายกาหนด (กองคลัง)
หมวดค่าใช้สอย
รวม 23๐,๐๐๐ บาท
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม 120,000 บาท
(๑) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตาบลหรือลูกจ้างของพนักงานส่วนตาบล (กองคลัง)
(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทาของ ค่าหนังสือราชการ ค่ารับวารสาร
ค่าจ้างบริการอื่นที่จาเป็น ฯลฯ (กองคลัง)
๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 8๐,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของพนักงานส่วนตาบล ฯลฯ (กองคลัง)
(๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เช่น ค่าจ้างเหมาสแกนภาพระหว่างแผนที่พร้อมคัดลอกข้อมูลที่ดินและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดทา
โครงการสารวจเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน รายละเอียดโครงการตามที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนินกาหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่
7.3 ข้อ 4๕๘) (กองคลัง)
2) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูและรับผิดชอบ หรือเป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)
หมวดค่าวัสดุ
รวม 80,000 บาท
1) ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)
2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)
หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000

บาท
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1) ประเภทค่าไปรษณีย์
จานวน 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลข ดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ (กองคลัง)
งบลงทุน
รวม 39,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวม 39,200 บาท
1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม 39,200 บาท
(๑) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน ๑ เครื่องๆละ 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ประจาปี พ.ศ. 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ ๔๒๑
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 8,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ประจาปี พ.ศ. 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ ๔๒๑
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3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1
เครื่อง ราคา 7,500 บาท
โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(4) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ประจาปี พ.ศ. 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ ๔๒๑
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

รวม

198,000 บาท

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
รวม 138,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 138,000 บาท
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม ๑70,000 บาท
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเฝ้า
ระวังป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัยหรือปฎิบัติงานสาธารณภัย การกู้ชีพ
หรือปฎิบัติงานกู้ภัย ผู้ประสบเหตุจราจรบนถนน การสนับสนุนบริการน้าอุปโภค บริโภคในพื้นที่ และงาน
อื่นที่ประชาชนขอความช่วยเหลือ เป็นต้น (สานักปลัด)
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๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน 35,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามกิจกรรมป้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น การ
รณรงค์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2378 ลง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบั บที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (9) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (30)
เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ข้อ ๓๐๑) (สานักปลัด)
(2)ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในตาบล เช่น ค่าน้าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ใน
การด าเนิ น การตามโครงการ ถือ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0801.4/ว668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ข้อ ๓๐๒) (สานักปลัด)
2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคีภัย (00122)
รวม 60,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 60,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม 50,000 บาท
๑) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ค่าตอบแทน
การปฎิบัติงานของ อปพร.ในการดาเนินการตามภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย (สานักปลัด)
2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน 10,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน ๑0,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หรือให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและประชาชนทั่วไป เช่น
ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการที่อบต.ดอน
ตะหนินกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๔) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๙) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 ข้อ ๓๐3 (สานักปลัด)
แผนงานการศึกษา (00210)
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

รวม 3,767,46๐ บาท
รวม ๓,767,460 บาท
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งบบุคลากร
รวม ๑,567,00๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม ๑,306,00๐ บาท
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,306,600 บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปีพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนั กงานส่วนท้องถิ่นประจาปี
จานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ และตาแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 730,000 บาท
1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูและครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ประจาปีพร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนจานวน 2 อัตรา ได้แก่ ครูและครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 576,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
2) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร ที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมายกาหนด ตาแหน่งนักบริหารการศึกษา
เดือนละ 3,500 บาท (กองการศึกษาฯ)
3) ประเภทเงินวิทยฐานะ
จานวน 42,๐๐0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะประจาตาแหน่งครู อันดับ คศ.๒ (ครูชานาญการ) (กองการศึกษา
4) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษาฯ)
5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน ๑2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จานวน
1 อัตรา (กองการศึกษาฯ)
งบดาเนินงาน
รวม 1,344460 บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม 97,000 บาท
๑)ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 50,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล และเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น เป็น กรณีพิเศษ ให้ แก่พนักงานส่ ว นตาบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ ของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ)
1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจของส่วนการศึกษาฯ (กองการศึกษาฯ)
2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 45,000 บาท
2.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมายกาหนด เป็นเงิน
15,000 บาท
2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการครู ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 เป็นเงิน 30,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
หมวดค่าใช้สอย
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 672,๙00 บาท
จานวน 310,000บาท
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(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตาบล ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทองหลางน้อย เช่น จ้างเหมาทาความ
สะอาด ฯลฯ และ ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทาของ ค่าหนังสือราชการ ค่ารับวารสาร ค่าจ้างบริการอื่นที่
จาเป็น ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม 5,000 บาท
(1) ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ
จานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ วิสาหกิจหรือเอกชนบุคคล หรือรับรอง
พิธีการต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 372,๙๐๐ บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
(2) ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา
สาหรับพิธีการวันสาคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาส ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
(๓)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 297,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
จานวน 196,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเป็นสาหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อยจานวน ๔๐
คนๆ ละ 20 บาท/วัน จานวน 245 วัน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 256๓ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 317) (กองการศึกษาฯ)

3.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จานวน ๖๘,๐00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จานวน ๔๐ คนๆละ
1,700 บาท ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 256เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง
ที่ 4.1 ข้อ 320) (กองการศึกษาฯ)
3.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
จานวน ๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสาหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย จานวน
๓๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท/ปี ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
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4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 256๓ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1 ข้อ 320) (กองการศึกษาฯ)
๓.๔) ค่าหนังสือเรียน
จานวน ๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าอุป กรณ์การเรีย นสาหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย
จานวน ๓๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท/ปี ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 256๓ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1 ข้อ 320) (กองการศึกษาฯ)
3.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
จานวน ๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย
จานวน 3๐ คนๆละ 3๐๐ บาท/ปี ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 256๓ (เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 325) (กองการศึกษาฯ)
3.6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน 1๒,๙๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง
น้อย จานวน 3๐ คนๆละ ๔,3๐๐ บาท/ปี ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 256๓ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 332) (กองการศึกษาฯ)
(๙) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทากิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย เช่น
วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบั บที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๕) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้น ตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๙) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ ๓๑๒) (กองการศึกษาฯ)
(๑๐) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกศึกษานอกห้องเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย
จานวน 15,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนาเด็กนักเรียนของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อยไปฝึกศึกษานอก
ห้องเรียน ได้แก่ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นจะต้อง
ดาเนินการตามโครงการของ อบต.ดอนตะหนินกาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๕) และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๙)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ ๓๑๘) (กอง
การศึกษา)
๔) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ รั้วและ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ)
หมวดค่าวัสดุ
1) ประเภทวัสดุสานักงาน

รวม ๕74,560 บาท
จานวน 15,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกาเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถวพิมพ์ ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กอง
การศึกษาฯ)
3) ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)
รวม 534,56๐ บาท
(๑) วัสดุอาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่
จานวน 451,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 4 โรงเรียน อัตราคนละ 8 บาท/
คน/วัน จานวน 260 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
จานวน 93 คน ตั้งไว้ ๑๙3,440
บาท
2. โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
จานวน ๔6 คน ตั้งไว้ 95,680
บาท
3. โรงเรียนบ้านกู่
จานวน 27 คน ตั้งไว้ 56,160
บาท
4. โรงเรียนบ้านโคกน้อย
จานวน 51 คน ตั้งไว้ ๑๐6,080
บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
256๓ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 63)” (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่
4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ ๓๑๕) (กองการศึกษาฯ)
(๒) วั สดุ อาหารเสริ ม (นม) ศู น ย์ พัฒ นาเด็ กเล็ก บ้า นทองหลางน้อ ย
จานวน ๘๓,๒๐0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย จานวน 1 แห่ง อัตราคนละ
8 บาท/คน/วัน จานวน 260 วัน จานวนเด็ก ๔๐ คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุ ด ที่ มท 0816.2/ว 3๒๗๔ ลงวันที่ 1๙ มิถุ นายน 256๑ เป็นไปตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ ๓๑๕) (กองการศึกษาฯ)
4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แป้ง สบู่ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้าฯลฯ สาหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย
(กองการศึกษาฯ)
งบเงินอุดหนุน
รวม 8๕๖,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม 8๕๖,000 บาท
1) ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ
รวม ๘๕๖000 บาท
(1) อุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
จานวน 8๕๖,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลดอนตะหนิน จานวน 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
จานวน 9๒ คน จานวน ๓๖๘,๐๐0 บาท
2. โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
จานวน ๔๙ คน จานวน 1๐๑,๙๒0 บาท
3. โรงเรียนบ้านกู่
จานวน 2๔ คน จานวน ๙๖,๐๐0 บาท
4. โรงเรียนบ้านโคกน้อย
จานวน 4๙ คน จานวน ๑๙๖,๐๐0 บาท
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ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จานวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ ด่วนที่สุด มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 256๓ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 63)” “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ ๓๑๖) (กองการศึกษาฯ)
แผนงานสาธารณสุข (00220)

รวม 355,000 บาท

1. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
รวม 355,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 95,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 75,000 บาท
1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน 75,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรณรงค์และป้องกันโรคดังกล่ าว ค่าใช้จ่ายต่างๆอาทิเช่นค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552
มาตรา ๖๗ (3) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (1๙) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 ข้อ 3๗๗) (สานักงานปลัด)
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดอื่นๆ
จานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินการรณรงค์และป้องกันโรคดังกล่ าว ค่าใช้จ่ายต่างๆอาทิเช่นค่าป้า ย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และ
หนังสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.
2552 มาตรา ๖๗ (3) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (1๙) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 ข้อ 3๗๙) (สานักงานปลัด)
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาขยะในพื้นที่
จานวน 10,000 บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่า ใช้ จ่ า ยในการดาเนิน การรณรงค์ ประชาสั มพั นธ์ การจัด การปั ญหาขยะในพื้น ที่ ดั งกล่ า ว
ค่าใช้จ่ายต่างๆอาทิเช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (2) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (18) เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.3 ข้อ 3๙๕) (สานักงานปลัด)
(๔) ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้าใสปรับภูมิทัศน์ลาห้วยในพื้นที่ตาบลดอนตะหนิน จานวน 1๐,๐๐0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวยน้าใส ปรับภูมิทัศน์ลาห้วยในเขตพื้นที่ตาบลดอนตะหนิน เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าน้าดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จาเป็นต้องใช้ตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552
มาตรา ๖๗ (7) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว น
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ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (18) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) (ยุทธศาสตร์
ที่ 6 แนวทางที่ 6.2 ข้อ 3๙๑) (สานักงานปลัด)
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ Big Cleaning Day
จานวน 1๐,๐๐๐ บาท
เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day ในการทาความสะอาดพื้นที่ในเขตตาบลดอนตะหนิน
หรือสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตาบลดอนตะหนิน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้าดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุหรือ
ค่าใช้จ่ายอย่ างอื่นที่จาเป็น ต้องใช้ตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (2) และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (17)
เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-256๕) (ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 แนวทางที่ 6.2 ข้ อ 3๙๒)
(สานักงานปลัด)
หมวดค่าวัสดุ
รวม 20,000 บาท
1) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท เคมีป้องกันและกาจัดลูกน้ายุงลายและน้ายาพ่นหมอก
ควันฯลฯ วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ฯลฯ (สานักปลัด)
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทอุดหนุนเอกชน

รวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท

๑) อุดหนุนตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน ๒๖๐,๐๐๐บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ พื้นที่ในเขตตาบลดอนตะหนิน ทั้ง
๑๓ หมู่บ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ความสามารถของประชาชน ค่าใช้จ่ายสาหรับการอบรม การประชุมสัมมนา การรณรงค์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ ถือปฏิบัติตามตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (3) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (19) เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561-256๕) (ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.2 ข้อ 3๘๑) (สานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
รวม 30,๐๐๐ บาท
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
รวม 30,๐๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม 30,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 30,๐๐๐ บาท
1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 30,๐๐๐ บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือตามอานาจหน้าที่
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือตามอานาจหน้าที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวฯลฯ หรือปรับปรุง
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คุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ยังชีพเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (4) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒9) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 2๘๙) (สานักปลัด)
)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

รวม 1,964,6๐๐ บาท

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

รวม 1,187,๐๐๐ บาท

งบบุคลากร
รวม 1,187,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,4๔๖,000 บาท
๑)ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 760,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปีพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาปี
จานวน 3 อัตรา ซึ่งดารงตาแหน่งต่างๆ ดังนี้ ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) นายช่างโยธา ๒ ตาแหน่ง
(กองช่าง)
๒) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 เดือน (กองช่าง)
๓)ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 35๐,๐00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการจานวน 1 อัตรา และตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน ๒ อัตรา (กองช่าง)
๔)ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการจานวน 1 อัตรา
และตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน ๒ (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
รวม 687,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม 132,000 บาท
1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่า ตอบแทนผู้ ป ฏิบั ติ งานอั น เป็ นประโยชน์ ให้ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เช่น ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ฯลฯ (กองช่าง)
2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง)
3) ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน 6๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมายกาหนด (กองช่าง)
4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ์ได้รับตามที่กฎหมายกาหนด(กองช่าง)
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หมวดค่าใช้สอย
รวม 390,000 บาท
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม 320,000 บาท
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตาบล (กองช่าง)
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทาของ ค่าจ้างสูบน้า หรือบริการอื่น ที่
จาเป็น ฯลฯ (กองช่าง)
2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 20,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ฯลฯ ของพนักงานส่วนตาบล (กองช่าง)
3) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ
ที่อยู่ในส่ ว นรั บผิ ดชอบของกองช่างองค์การบริห ารส่ว นตาบลดอนตะหนิน เช่น ปั๊มสู บน้า ซ่อมแซมรั้ว ถนน
สะพาน ป้าย ฯลฯ (กองช่าง)
หมวดค่าวัสดุ
รวม 165,000 บาท
1) ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ แฟ้ม ฯลฯ (กองช่าง)
2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)
3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี กระเบื้อง ตะปู เหล็ก ฯลฯ (กองช่าง)
4) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)
5) ประเภทวัสดุอื่นๆ
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อวัสดุต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามวิธีการงบประมาณ ฯลฯ (กองช่าง)
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 9๐,6๐๐ บาท
รวม 90,6๐๐ บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
รวม 8,400 บาท
(๑) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน ๓ ตัว
จานวน 8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีสานักงาน จานวน ๓ ตัวๆละ ๒,8๐๐ บาท (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖2 จึงต้องใช้ราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องถิ่น) ปฎิบัติตามหนังสือที่ มท
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0313.4/ว2047 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2549 เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ 128
2)ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
รวม 52,000 บาท
(๑) ค่าจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
จานวน 52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า จานวน 1 ตัว เป็นเครื่องยนต์ดีเซล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- แผงสวิทซ์ 1 อัน
- โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
- แอมมิเตอร์ 1 อัน
- หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว จานวน 1 ชุด
- สวิทซ์ปิด – เปิดหลอดไฟ 1 อัน
- คัเอาต์ 1 อัน
- ที่เสียบปลั๊ก 2 ชุด
คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป โดยมีเครื่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ไม่เกิน + 2.5,-2.5 % สาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัติต์
- สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
- สามารถส่งกาลังขับโดยตรง (Direct Coupling)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-256๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ 132
3)ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
รวม 21,200 บาท
(1) เครื่องเจียร 4 นิ้ว (100 mm)
จานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป้นค่าจัดซื้อ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 570 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ/
นาทีราคา 2,500 บาท (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๑ จึงต้อง
ใช้ราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องถิ่น) ปฎิบัติตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว2047 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2549 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ข้อ 123
(2) สว่านไขควงไร้สาย กาลัง 12 โวลต์
จานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป้นค่าจัดซื้อ สว่านโรตารี่ 800 วัตต์สว่านไขควงไร้สาย กาลัง 12 โวลต์
ไฟแบ็คไลท์ LED ในตัวช่วยให้ทางานในที่มืดได้ สวิตช์กลับด้าน ล็อกแกนหมุนอัตโนมัติปรับแรงบิดได้ 2 speed ปรับ
ความเร็วได้ แบบช้า – เร็ว ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) สูง 0 - 1,700 / ต่า 0 - 450 RPM แรงบิดสูงสุด: 30/14 NM
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1.50 AH ราคา 3,500 บาท (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานัก
งบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๑ จึงต้องใช้ราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องถิ่น) ปฎิบัติตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว2047 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2549 เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ข้อ 124
(3) สว่านโรตารี่ 800 วัตต์
จานวน 4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ 800 วัตต์ จานวน 1 ตัว
ระบบหยุดหมุน สาหรับงานสกัด
ฟังก์ชั่นหยุดการกระแทกสาหรับงานเจาะไม้ และเจาะเหล็กกล้าเส้นผ่าศูนย์กลางปลอกแกน 50 มม. ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง
ปลอกหุ้มสายไฟปรับมุมได้อิสระเพื่อป้องกันสายไฟขาด คลัตช์ป้องกันการโอเวอร์โหลด อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด (ครั้ง /
นาที) 0 - 4000 ความเร็วพิกัด (รอบ / นาที) 0 - 900 ตัวจับดอกไขควง ราคา 4,200 บาท (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๑ จึงต้องใช้ราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องถิ่น) ปฎิบัติตาม
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หนังสือที่ มท 0313.4/ว2047 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2549 เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561256๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ข้อ 136
(4) เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว
จานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์ ความเร็ว
รอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบ/นาที ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ใบเลื่อยขั้นต่า ราคา 4,500 บาท (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ประจาปี
๒๕๖๑ จึงต้องใช้ราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องถิ่น) ปฎิบัติตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว2047 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2549 เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ข้อ 126
(5) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 140 แอมป์ 220V
เป็นเงิน 8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 140 แรงดันไฟฟ้า 220 V กาลังไฟฟ้า 6 (กิโลโวลต์แอมป์)
กระแสไฟฟ้า 26.1 (แอมป์) ระดับฉนวนกันความร้อน F สัมประสิทธิทางไฟฟ้า 0.7 แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (67โวลต์)
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม IP21 กระแสไฟเชื่อม 10-140 แรงดันไฟในการเชื่อม 25.6 (โวลต์) ขนาดลวดที่ใช้ 1.63.2 มม. ขนาด(กว้างxยาวxสูง) 293X120X198 MM โดยประมาณ น้าหนักสุทธิ 4.4 KG (โดยประมาณ) อุปกรณ์
มาตรฐาน สายเชื่อม 300 A 16 mm ยาว3 เมตร สายกราว 300 A 16mm ยาว 3 เมตร ราคา 8,500 บาท
(เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๑ จึงต้องใช้ราคาที่สามารถซื้อได้ใน
ท้องถิ่น) ปฎิบัติตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว2047 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2549 เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ข้อ 125
4) ประเภทครุภัณฑ์สารวจ
รวม 7,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟฟ์
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซื้อไม้สต๊าฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก ขนาด ๗ เมตร จานวน ๑ ตัว (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖2 จึงต้องใช้ราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องถิ่น) ปฎิบัติตาม
หนังสือที่มท 0313.4/ว2047 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2549 เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561256๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ 129
(2) ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ
จานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 0.10 - 9,999 เมตร - มาตรวัดแสดงผล
เป็นหน่วยเมตร - แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง 0.1 เมตร มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มือจับและที่มาตรวัด
สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง สามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ มีขาตั้งพักเพื่อความ
สะดวกในการทางาน มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการวัดระยะ เมตร จานวน ๑ ตัว (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านั กงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖2 จึงต้องใช้ราคาที่ส ามารถซื้อได้ในท้องถิ่น) ปฎิบัติตามหนังสื อที่มท
0313.4/ว2047 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2549 เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ 134

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม 85,000 บาท
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1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
รวม
85,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
85,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม
85,000 บาท
๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จานวน 85,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และประเพณีสงกรานต์
จานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2564 เช่นค่าน้า
ดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (8)
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (11) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่
4.2 ข้อ 3๔๗ (สานักงานปลัด)
(2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในดาเนินการตามนโยบายแห่ งรัฐ เช่น โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ
โครงการรู้รักสามัคคี , การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ ปฎิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552
มาตรา ๖๗ (9) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (31) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 2๙๐ (สานักปลัด)
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
จานวน 15,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ของต าบลดอนตะหนิ น เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552
มาตรา ๖8 (7) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (6) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 2๗๑ (สานักปลัด)

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สุงอายุ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สู งอายุในตาบลดอนตะหนิน ประจาปี พ.ศ. 2564 เช่น ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าน้าดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.
2552 มาตรา ๖๗ (8) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (11) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 296 (สานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
รวม 90,000 บาท
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)
รวม 90,00๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม 90,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 90,000 บาท
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆรวม 90,000 บาท
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการแห่เทียนจานาพรรษา
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจาปี พ.ศ.2564 เช่น ค่าวิทยากรให้ความรู้ในการหล่อ
เทียน ค่าน้าสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างสาหรับผู้เข้ารั บการอบรม ค่าซื้อเทียนมาหล่อ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖7 (8) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้น ตอนกระจายอ านาจให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (11) เป็น ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ ๓๔๓) (กองการศึกษาฯ)
( ๒) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างจัดหาครูฝึกสอนดนตรีไทย
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาจัดจ้างครูฝึกสอนดนตรีไทยตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนรีไทยตาบล
ดอนตะหนิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖
พ.ศ.2552 มาตรา ๖7 (8) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (11) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ ๓๓๘) (กองการศึกษาฯ)
(3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ ายในโครงการเข้าร่ วมงานฉลองชัยชนะท้าวท้าวสุ รนารี ประจาปี พ.ศ.2564 เช่น ค่าน้าส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าขบวนแห่ ค่ารถร่วมขวนแห่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามโครงการ
ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖7 (8) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (11) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 ข้อ 354) (กองการศึกษาฯ)

2. งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

รวม 115,000 บาท
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งบดาเนินงาน
รวม 115,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 65,000 บาท
๑.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆจานวน 65,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพยาติด
จ านวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพยาติด ประจาปี 25๖4 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน ได้แก่ เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าทาสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า
น้าแข็งน้าดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖7 (6)
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (14) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
ข้อ 3๕๗) (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการวันเด็กแห่งชาติ
จานวน 15,000 บาท
เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2564 ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตาบล
ดอนตะหนิน ได้แก่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าการแสดงของเด็ก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเวที ค่า
ป้าย ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖7 (6) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (9) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.
2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 314 (กองการศึกษาฯ)
(2)

หมวดค่าวัสดุ
รวม 50,000 บาท
1) ประเภทวัสดุกีฬา
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ตาข่าย ฯลฯ ให้แก่หมูบ่ ้านและองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖7 (6) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (14) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 3๕๖) (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00๓๑๐)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
(๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 1

รวม 3,784,230 บาท
รวม 3,784,230 บาท
รวม 3,784,230 บาท
รวม 3,784,230 บาท
รวม 3,784,230 บาท
จานวน 205,๐๐๐ บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 1 สายสระประปา-ศาลาโรงปุ๋ย โดย
มีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 49.20 ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ ๙๕)
(๒)โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 1
จานวน 95,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทองหลางน้อย สายทางศาลาโรงปุ๋ยไปสะพานไม้ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑)
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๒)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพิมเติมครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1.1 ข้อ 50
(3)โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีรักษา หมู่ที่ 2
จานวน 300,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านศรีรักษา หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
630.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520.00
ตารางเมตร พร้ อ มป้ า ยโครงการ 1 ป้ า ย รายละเอี ย ดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552
มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1.1 ข้อ 67
(4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้าบ่า-บ้านเกาะ หมู่ที่ 3
จานวน 110,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้าบ่า สายบ้านน้าบ่า-บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 โดยมีความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒)เป็นไปตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 106)
(5)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้าบ่า หมู่ที่ 3
จานวน 190,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้าบ่า – บ้านโนนนางาม ถึงบ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 3 โดยมี
ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 45.00 ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256
๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ข้อ 44
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกู่ หมู่ที่ 4
จานวน 105,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (เริ่มจากบ้านนางสาวสม) ไปหนองตลาด
บ้านกู่ หมู่ที่ 4 โดยมีความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 25.50 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 76)
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกู่
จานวน 19,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านกู่ หมู่ที่ 4 โดยมีความกว้าง 5.00
เมตร ยาว 6.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.88 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
32.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มฉบั บ ที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๑๖ (๒)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 112)
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกู่ หมู่ที่ 4
จานวน 176,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านกู่ หมู่ที่ 4 โดยมีความกว้าง 3.00
เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 42.75 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
285 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552
มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 75)
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนตะหนิน -บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 จานวน ๓00,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะหนิน –บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 โดยมีความกว้าง
4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72.00 ล.ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๔8๐.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา๑๖ (๒) (เป็นไปแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่1 แนวทางที่ 1.1ข้อ ๑๑๕) (กองช่าง)
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ ๖
จานวน ๓00,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยมีความกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 69.00 ล.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
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๔๖๐.00 ตารางเมตรไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ ๑๑๗)(กองช่าง)
(๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทาผิวทางจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนรี หมู่ที่ 7
จานวน ๓๐0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทาผิวทางจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ดอนรี หมู่ ที่ ๗ ขนาดผิ ว จราจรกว้ าง 5.00 เมตร ยาว ๑60.00 เมตร หนา 0.๐5 เมตร ปริม าณ
Asphaltic Concrete 40 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8๐0.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ ๑๖๐) (กองช่าง)
(๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทาผิวทางจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกระเบื้อง
หมู่ที่ 8 จานวน ๓๐0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทาผิวทางจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
กระเบื้อง หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.๐5 เมตร ปริมาณ
Asphaltic Concrete 39 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ ๑๖1) (กองช่าง)
(10) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙
จานวน 291,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนนางาม (ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร) โดยการถมดิน กว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,028.00 เมตร หนา 0.๕๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 2,056 ลบม. ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4
เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 616.80 ลบม.หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,112 ตารางเมตร วางท่อระบายน้าขนาด 0.40 เมตร จานวน 4 จุดๆละ 5 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้ าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไ ขเพิ่มเติมฉบับ ที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖๗ (๑) และ
พระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๒) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ
57) (กองช่าง)
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10
จานวน ๓05,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 โดยมีความกว้าง 5.00 เมตร ยาว
90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔5๐.00

- 68 –
ตารางเมตร พร้ อ มป้ า ยโครงการ 1 ป้ า ย รายละเอี ย ดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552
มาตรา ๖๗ (๑) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง
ที่ 1.1 ข้อ ๑35)(กองช่าง)
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11
จานวน 314,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 โดยมีความกว้าง 4.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00
ตารางเมตร พร้ อ มป้ า ยโครงการ 1 ป้ า ย รายละเอี ย ดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา
67 (1) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 (2) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ
143)(กองช่าง)
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรวย หมู่ที่ 12
จานวน 302,030 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรวย หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 โดยมี
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66.00 ลบ.ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้ อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
๖ พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (2) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1.1 ข้อ 148)(กองช่าง)
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราวสะพานบ้านเกาะ หมู่ที่ 13 จานวน 170,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5 โดยมี
ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร และก่อสร้างราวสะพานเหล็ก ยาว 16 เมตร 2 ด้าน สูง 1 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กาหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1) และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16 (2) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ ๕ และ ข้อ
153)(กองช่าง)

แผนงานการเกษตร (00320)
1. งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย

รวม
รวม
รวม
รวม

9๐,๐๐๐
9๐,๐๐๐
9๐,๐๐๐
4๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
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1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 40,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจฯ รวม 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ตาบลดอนตะหนิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖8 (5) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 ข้อ 2๗๒) (สานักงานปลัด)
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
รวม 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาบลดอนตะหนิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2553 เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552
มาตรา ๖8 (5) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 ข้อ 2๗๕)
(สานักงานปลัด)
หมวดค่าวัสดุ
รวม ๕0,000 บาท
1) ประเภทการเกษตร
จานวน ๕0,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์
ปีกและสัตว์น้า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ (สานักงานปลัด)
2. งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ (00322)
รวม 30,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 30,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 30,000 บาท
1)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จานวน 30,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชอันเนื่องจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสวนพฤษศาสตร์
สมุนไพรไทย ฯลฯ ในเขตตาบลดอนตะหนิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2552 มาตรา ๖7 (7) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 ข้อ 3๘๕) (สานักงานปลัด)

แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
หมวดงบกลาง
1) ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

รวม ๑0,967,๐๐๐
รวม ๑0,967,๐๐๐
รวม ๑0,967,๐๐๐
จานวน ๓๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการกิจการประปา (งานงบกลาง)
2) ประเภทสารองจ่าย
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ (งานงบกลาง)
3) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 7,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
ไว้แล้ว อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 ข้อ 2๘๑) (งานงบกลาง)
4) ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน ๒,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้แสดงความจานงโดยการขอขึ้น
ทะเบี ย นเพื่อขอรั บ เงิน เบี้ ย ความพิการไว้กับองค์การบริห ารส่ ว นตาบลดอนตะหนินแล้ ว รายๆละ 800 บาท
จานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่ น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1
ข้อ 2๘๒) (งานงบกลาง)
5) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน ๑๒,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดที่ได้แสดงความจานงโดยการขอขึ้น
ทะเบี ย นเพื่อขอรั บ เงิน เบี้ ย ความพิการไว้กับองค์การบริห ารส่ ว นตาบลดอนตะหนินแล้ ว รายๆละ ๕00 บาท
จานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 ข้อ 2
๘๓) (งานงบกลาง)
6) ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายโดยคานวณหลักเกณฑ์ร้อย
ละ 1 (งบประมาณรายได้ที่นามาคานวณ ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน)ปฏิบัติ
ตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ ๓๐กันยายน
256๒ (งานงบกลาง)
7) ประเภทเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
จานวน 430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จให้กับลูกจ้างประจาโดยรับเป็นเงินก้อนของลูกจ้างประจากองคลัง จานวน ๑ ราย ปฏิบัติ
ตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30กรกฎาคม
256๒ (งานงบกลาง)
8) ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน 5,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง ปฎิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว ๔๑๗๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1620 ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ (งานงบกลาง)
9) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 80,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในส่วนของนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 (งานงบกลาง)
10) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกผัน
จานวน 80,000 บาท
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(1) เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561256๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ 1 ข้อ 2๗๓) (งานงบกลาง)

ส่วนที่ 4
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

- 73 ประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
....................................................................
รายรับกิจการประปา
หมวด
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
1.1 ค่าใบอนุญาตใช้น้าประปา

รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ
25๖๑
ปี 256๒
ปี 2564
4,200
5,000
๓,000
4,200
5,000
๓,000

2. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
2.1 รายได้จากการจาหน่ายน้าประปา
2.2 ค่าธรรมเนียมการต่อท่อและติดตั้งมาตรวัดน้า

622,142
62๐,๑42
๒,000

7๐3,000
700,000
3,000

๗20,000
717,000
3,000

๓.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๓.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

1,๕55.07

3,๐๐๐
3,๐๐๐

3,๐๐๐
3,๐๐๐

๔. หมวดเงินช่วยเหลือ
๔.1 เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป

400,000
400,000

400,000
400,000

๓00,000
๓00,000

๑,๐๒๗,897.07 1,108,000

1,๐26,000

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
....................................................................
ประมาณการรายรับเฉพาะการกิจการประปา รวมทั้งสิ้น 1,๐๔๐,000 บาท แยกเป็น
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
เป็นเงินจานวน ๓,000 บาท
แยกเป็น
(1) ประเภทค่าใบอนุญาตใช้น้าประปาและค่าธรรมเนียมการติดตั้งน้าประปา
เป็นเงิน
๓,000 บาท
คาชี้แจง เป็นการประมาณการต่ากว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าการถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านทาให้การขยายเขต
การบริการน้าประปาจะมีเพิ่มขึ้น
2. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เป็นเงินจานวน 7๓๒,000 บาท
แยกเป็น
(1) ประเภทรายได้จากการจาหน่ายน้า
เป็นเงิน
7๒๙,000 บาท
คาชี้แจง เป็นการประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ซึ่งคาดว่าจากการถ่ายโอนกิจการประปาจะทาให้การ
จัดเก็บ ค่าบริการน้าประปาเพิ่มขึ้น
(2) ประเภทรายได้จากค่าธรรมเนียมการต่อท่อและติดตั้งมาตรวัดน้า
เป็นเงิน
3,000 บาท
คาชี้แจง เป็นการประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
แยกเป็น
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
คาชี้แจง เป็นการประมาณปีแรก
4. หมวดเงินช่วยเหลือ
แยกเป็น
(2) ประเภทเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป
คาชี้แจง เป็นการประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา

เป็นเงิน ๕,000 บาท
เป็นเงิน

๕,000 บาท

เป็นเงิน ๓00,000 บาท
เป็นเงิน ๓00,000 บาท
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ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
....................................................................
รายจ่ายกิจการประปา
หมวด
1.
2.
3.
4.
5.

หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

รายจ่ายจริง
ปี 256๑

ประมาณการ
ปี 256๒

ประมาณการ
ปี 256๓

602,537
270,740.79
73,000
7,080

775,900
280,000
48,000
7,100

719,600
๓๐0,000
๑๓,000
7,๔00

953,357.79

1,111,000

1,๐๔๐,000

หมายเหตุ

- 76 รายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
....................................................................
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น ๑,๐97,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
งานกิจการประปา
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย

รวม ๑,๐97,๐๐๐ บาท
รวม ๑,๐๒๗,๐๐๐ บาท
รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน ๒๒๐,๐00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จากบุคคลภายนอกกระทาการอย่างหนึ่งจากกิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าจ้างแบกหาม ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้าดิบ
เพื่อใช้ในการผลิตประปา ฯลฯ สาหรับกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิ ดชอบองค์การ บริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน
2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
หมวดค่าวัสดุ
รวม ๓๙๙,๖00 บาท
1) ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน ๙,๖00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ที่ใช้ในกิจการประปา
2) ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน 280,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตน้าประปา เช่น คลอรีน สารส้ม ปูนขาว น้ายาต่างๆ ฯลฯ สาหรับ
กิจการประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
3) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง
จานวน ๕0,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สาหรับในการซ่อมแซมกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
4) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่นต่างๆ น้ามันกลั่น น้ามันเครื่อง และอื่น ที่ใช้ในกิจการ
ประปา
5) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ วัสดุประปาคงคลัง เช่น มาตรวัดน้า ฯลฯ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีงบประมาณ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

- 77 หมวดค่าสาธารณูปโภค
รวม ๓๐0,000 บาท
1) ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน ๓๐0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินและค่าบริการตรวจสอบ
แก้ไขไฟฟ้ากิจการประปาในกรณีทไี่ ฟฟ้าขัดข้อง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม 87,000 บาท
รวม 87,000 บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
รวม 46,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มฉีดคอลีน
จานวน 26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มฉีดคอลีน จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1๓,000 บาท ใช้ในกิจการประปาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคาครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาที่
สืบ ได้ตามท้องตลาด ตามหนั งสื อที่ มท.0313.4/ว2047 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 442)
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า (ปั้มซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ นิ้ว ๒ แรงม้า จานวน ๑ เครื่อง
ใช้ในกิจ การประปาขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลดอนตะหนิน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคา
ครุ ภัณฑ์ จึ งจั ดหาตามราคาที่สื บ ได้ต ามท้องตลาด ตามหนังสื อที่ มท.0313.4/ว2047 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2539 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 428)
2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม 39,000 บาท
(๑) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน ๑ เครื่องๆละ 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อ ดี ก ว่ า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
สาหรับใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ประจาปี พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ ๔๒๑
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(2) เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง ราคา
22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ต่ออักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphich ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจา input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 kB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel แบบ USB 1.1 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
สาหรับใช้ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ประจาปี พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ ๔๒๑
งานงบกลาง
งบกลาง

รวม
รวม

7,๔00 บาท
7,๔00 บาท

1) ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน 7,๔00 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น เงิน สมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ตามกฎหมายโดยคานวณ
หลักเกณฑ์ร้อยละ 1 (งบประมาณรายได้ที่นามาคานวณ ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินผู้อุทิศ
ให้หรือเงินอุดหนุน) ปฏิบัติตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (งานงบกลาง)

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

ภาคผนวก
(แบบแปลนก่อสร้าง)

