
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

----------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ในการคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕62 ครั้งที่  1/2562          
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  และ
นายอ าเภอบ้านดุง ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62       
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ๒๕62 ไปแล้วนั้น  

  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒  มาตรา ๗๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น         
จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕62 เป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น        ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๓๖๐๙๒   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

          ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕62 
 
 

       ทรงศิลป์  หันประดิษฐ์ 
 

           (นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 



ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   
 

           ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
      

               บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น   อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 32,006,838.67 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 5,984,165.92 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,217,340.92 บาท 
    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ รวม 539,092.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 
   (1) รายรับจริง จ านวน 38,014,551.25 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร 67,561.00 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 18,333.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 92,660.84 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 94,150.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร 16,364,951.41 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,376,895.00 บาท 

 
 
 



 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 29,000.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 26,569,386.04 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง 8,515,351.00 บาท 
   งบบุคลากร 8,976,009.00 บาท 
   งบด าเนินงาน 6,205,940.28 บาท 
   งบลงทุน 533,085.76 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน 2,339,000.00 บาท 

  

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 29,000.00 บาท 

  

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,122,700.00 บาท 

  

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

  

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

           

           

            



  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

        
          รายรับจริง ปี  

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 95,186.02 98,000.00 101,500.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 174,025.00 109,500.00 168,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 135,022.37 150,000.00 120,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 110,300.00 125,000.00 130,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 514,533.39 482,500.00 520,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 18,982,887.72 17,837,000.00 19,305,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
18,982,887.72 17,837,000.00 19,305,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,193,702.00 24,562,085.00 24,529,980.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,193,702.00 24,562,085.00 24,529,980.00 

รวม 39,691,123.11 42,881,585.00 44,354,980.00 
 



ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริงปี 2561 ประมำณกำร ปี 2562 ประมำณกำร ปี 2563 

จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 9,408,340.00 11,256,995.00 11,421,450.00 
  งบบุคลากร 10,268,140.00 13,281,600.00 13,626,540.00 
  งบด าเนินงาน 7,176,083.14 10,989,690.00 11,211,990.00 
  งบลงทุน 2,850,050.00 4,587,300.00 4,018,000.00 
  งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 0.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,301,000.00 2,766,000.00 4,057,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 32,013,613.14 42,881,585.00 44,354,980.00 
รวม 32,013,613.14 42,881,585.00 44,354,980.00 

 



        
        บันทกึหลักการและเหตุผล     

ประกอบร่างข้อบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,489,800 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 430,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,270,410 
  แผนงานสาธารณสุข 1,023,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,862,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,123,320 
  แผนงานการเกษตร 185,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,421,450 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 44,354,980 
 



                                                                                 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
                                                                                      อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

          แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบบุคลากร 8,249,100 0 8,249,100 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 0 2,139,120 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,109,980 0 6,109,980 
  งบด าเนินงาน 2,803,700 1,124,000 3,927,700 
      ค่าตอบแทน 272,000 550,000 822,000 
      ค่าใช้สอย 1,520,000 454,000 1,974,000 
      ค่าวัสดุ 737,300 120,000 857,300 
      ค่าสาธารณูปโภค 274,400 0 274,400 
  งบลงทุน 233,000 20,000 253,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 233,000 20,000 253,000 
  งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 20,000 
      รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 
  งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000 
      เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000 
                                               รวม 11,345,800 1,144,000 12,489,800 
   

    



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    

งาน 
  

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 
   

งบ 
    

         
           
   งบด าเนินงาน 430,000 430,000 

       ค่าตอบแทน 150,000 150,000 
       ค่าใช้สอย 250,000 250,000 
       ค่าวัสดุ 30,000 30,000 
                                                รวม 430,000 430,000 
   แผนงานการศึกษา 

        
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบบุคลากร 3,969,120 0 0 3,969,120 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,969,120 0 0 3,969,120 
 งบด าเนินงาน 812,000 3,029,290 0 3,841,290 
     ค่าตอบแทน 173,000 0 0 173,000 
     ค่าใช้สอย 517,000 1,460,970 0 1,977,970 
     ค่าวัสดุ 50,000 1,568,320 0 1,618,320 
     ค่าสาธารณูปโภค 72,000 0 0 72,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 2,260,000 200,000 2,460,000 
     เงินอุดหนุน 0 2,260,000 200,000 2,460,000 
                                              รวม 4,781,120 5,289,290 200,000 10,270,410 
 



แผนงานสาธารณสุข 
                  

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

รวม 
   

งบ 
    

         
           
   งบด าเนินงาน 863,000 863,000 

       ค่าตอบแทน 144,000 144,000 
       ค่าใช้สอย 669,000 669,000 
       ค่าวัสดุ 50,000 50,000 
   งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000 
       เงินอุดหนุน 160,000 160,000 
                                                รวม 1,023,000 1,023,000 
    

แผนงานเคหะและชุมชน 
                  

งาน 
  

งานไฟฟ้าถนน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบด าเนินงาน 0 590,000 590,000 

      ค่าใช้สอย 0 590,000 590,000 
  งบเงินอุดหนุน 1,272,000 0 1,272,000 
      เงินอุดหนุน 1,272,000 0 1,272,000 
                                               รวม 1,272,000 590,000 1,862,000 
   

 
    



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

              
งาน 

  
งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวม 

   
งบ 

    
         
           
   งบด าเนินงาน 180,000 180,000 

       ค่าใช้สอย 180,000 180,000 
   งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 
       เงินอุดหนุน 40,000 40,000 
                                                รวม 220,000 220,000 
    

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

        
งาน 

  

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบด าเนินงาน 220,000 100,000 320,000 

      ค่าใช้สอย 200,000 100,000 300,000 
      ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 
  งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 
      เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 
                                               รวม 220,000 110,000 330,000 
   

 
    



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

              
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบบุคลากร 1,408,320 0 1,408,320 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,408,320 0 1,408,320 
  งบด าเนินงาน 950,000 0 950,000 
      ค่าตอบแทน 80,000 0 80,000 
      ค่าใช้สอย 490,000 0 490,000 
      ค่าวัสดุ 380,000 0 380,000 
  งบลงทุน 0 3,765,000 3,765,000 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,765,000 3,765,000 
                                               รวม 2,358,320 3,765,000 6,123,320 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



แผนงานการเกษตร 

              
งาน 

  

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่า

ไม้ 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบด าเนินงาน 70,000 40,000 110,000 

      ค่าใช้สอย 50,000 40,000 90,000 
      ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 
  งบเงินอุดหนุน 25,000 50,000 75,000 
      เงินอุดหนุน 25,000 50,000 75,000 
                                               รวม 95,000 90,000 185,000 
   

แผนงานงบกลาง 
                  

งาน 
  

งบกลาง รวม 
   

งบ 
    

         
           
   งบกลาง 11,421,450 11,421,450 

       งบกลาง 11,421,450 11,421,450 
                                                รวม 11,421,450 11,421,450 
    



ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

                              โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น และโดยอนุมัติของนายอ าเภอบ้านดุง 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 44,354,980 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 44,354,980 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,489,800 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 430,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,270,410 
  แผนงานสาธารณสุข 1,023,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,862,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,123,320 
  แผนงานการเกษตร 185,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,421,450 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 44,354,980 

         
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
         งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 

   

 
/ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.... 

 
 

     



 

 
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ       
       ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
                          ประกาศ ณ วันที่ .....27......  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
           (ลงนาม).....ทรงศิลป์  หันประดิษฐ์............... 

   
(นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

อนุมัติ 
 

    
    (ลงนาม)........ปิยะ  ปิจน า................ 

 
(นายปิยะ  ปิจน า) 

 
ต าแหน่ง นายอ าเภอบ้านดุง  
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หน๎า : 1/1 

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  08:38:39 
    
          รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
 องค์การบริหารสํวนต าบลดงเย็น 
 อ าเภอ บ๎านดุง   จังหวัดอุดรธานี 
                    ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,354,980 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

 
งานบริหารทั่วไป รวม 11,345,800 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 8,249,100 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท 

  
   

เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํนายกและรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  3  อัตรา ดังนี ้
1.นายกองค์การบริหารสํวนต าบล (20,400 x 12) รวมเป็นเงิน  244,800  บาท 
2.รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล (11,220 x 2 x 12)  รวมเป็นเงิน  269,280  บาท   

  

  
   

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงให๎แกํนายกและรองนายกองค์การบริหาร 
สํวนต าบล  จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
       1.นายกองค์การบริหารสํวนต าบล (1,750 x 12) รวมเป็นเงิน  21,000  บาท 
       2.รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  (880 x 12 x 2)  รวมเป็นเงิน  21,120  บาท  

  

  

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํนายกและรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  
       จ านวน 3 อัตรา  ดังนี ้  
       1.นายกองค์การบริหารสํวนต าบล (1,750 x 12) รวมเป็นเงิน  21,000  บาท 
       2.รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล (880 x 12 x 2) รวมเป็นเงิน  21,120  บาท  

  

  

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

  

      

        เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํเลขานุการนายกองค์การบริหาร 
สํวนต าบล  (7,200 x 12)   
  
 
 
 

  

  
   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,454,400 บาท 

      เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํ  ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ
  



-17 - 
 

บริหารสํวนต าบล  ดังนี้ 
       1.ประธานสภาองค์การบรหิารสํวนต าบล  (11,220 x 12) รวมเป็นเงิน    134,640   บาท 
       2.รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล (9,180 x 12) รวมเป็นเงิน    110,160   บาท 
       3.สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  (7,200 x 12 x 14) รวมเป็น เงิน  1,209,600   บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,109,980 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,293,240 บาท 

  

      

1. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลส านักปลัด  ตั้งไว้  2,672,400  บาท   
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนต าบลส านักปลัด จ านวน  11  อัตรา  ดังนี ้  
(1)  ปลัดองค์การบริหารสวํนต าบล  (38,500 x12) รวมเป็นเงิน  462,000  บาท 
(2)  หัวหน๎าส านักปลัด (28,030x12) รวมเป็นเงิน  336,360  บาท 
(3)  นักพัฒนาชุมชน (22,600x12) รวมเป็นเงิน  271,200  บาท 
(4)   นักทรัพยากรบุคคล  (28,030x12) รวมเป็นเงิน  336,360  บาท 
(5)   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (25,470x12) รวมเป็นเงนิ  305,640  บาท 
(6)   นิติกร (15,420x12) รวมเป็นเงิน  185,040  บาท 
(7)   นักวิชาการเกษตร(15,060x12) รวมเป็นเงิน  180,720  บาท 
(8)   นักวิชาการตรวจสอบภายใน (15,060X12) รวมเป็นเงิน  180,720  บาท 
(9)   เจ๎าพนักงานธุรการ (11,510x12) รวมเป็นเงิน  138,120  บาท 
(10)   เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (11,510x12) รวมเป็นเงิน  138,120  บาท 
(11)   เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  (11,510x12) รวมเป็นเงิน  138,120  บาท 
2.เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลกองคลัง  ตั้งไว้  1,306,200  บาท   
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนต าบลกองคลัง จ านวน  5  อัตรา  ดังนี ้  
(1)  ผู๎อ านวยการกองคลัง (34,680x12)  รวมเป็นเงิน  416,160  บาท 
(2)  หัวหน๎าฝุายบัญชี (29,110x12)       รวมเป็นเงิน  349,320  บาท 
(3)  เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได ๎(22,040x12) รวมเป็นเงิน  264,480  บาท 
(4)  เจ๎าพนักงานพสัด ุ (11,510x12)          รวมเป็นเงิน  138,120  บาท 
(5)  เจ๎าพนักงานธุรการ (11,510X12)         รวมเป็นเงิน  138,120  บาท 
3. ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้   314,640  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล  

  

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 204,000 บาท 
  

      

  1.  เงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานสํวนต าบล     ตั้งไว ๎120,000  บาท   
    เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานสํวนต าบล    
2.  เงินคําตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานสํวนต าบล       ตั้งไว ๎ 84,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎กับพนักงานสํวนต าบล  ดังนี ้
     (1) ปลัดองค์การบริหารสวํนต าบล (7,000 x 12) รวมเป็นเงิน 84,000 บาท 
 

  

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํพนักงานสํวนต าบล  ดังนี ้
(1) ปลัดองค์การบริหารสวํนต าบล (7,000 x 12)  รวมเป็นเงิน 84,000 บาท 
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(2) หัวหน๎าส านักปลัด                (3,500 x 12)  รวมเป็นเงิน 42,000 บาท 
(3) ผู๎อ านวยการกองคลัง             (3,500 x 12)  รวมเป็นเงิน 42,000 บาท 
(4) หัวหน๎าฝุายบัญช ี                 (1,500 x 12)  รวมเป็นเงิน 18,000 บาท  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,243,680 บาท 

  

      

1.  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างส านักปลัด    ตั้งไว้  949,320  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างส านักปลัด  จ านวน  8  อัตรา  ดังนี ้ 
(1) ผู๎ชํวยเจา๎หน๎าทีปู่องกัน ฯ   (11,240x12)  รวมเป็นเงิน  134,880  บาท 
(2) ผู๎ชํวยเจา๎หน๎าทีธุ่รการ       ( 9,400x12)  รวมเป็นเงิน  112,800  บาท 
(3) พนักงานขับรถยนต์          (12,030x12)  รวมเป็นเงิน  144,360  บาท 
(4) พนักงานขับรถยนต์          (10,440x12)  รวมเป็นเงิน  125,280  บาท 
(5) พนักงานทั่วไป                (9,000x12X4) รวมเป็นเงิน  432,000  บาท 
2.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกองคลัง ตั้งไว้  250,440 บาท     
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างกองคลัง จ านวน  2  อัตรา ดังนี้ 
(1)  ผู๎ชํวยเจา๎หน๎าที่การเงินและบัญชี   ( 9,400 x12)   รวมเป็นเงิน  112,800  บาท 
(2)  ผู๎ชํวยเจา๎หน๎าทีพ่ัสด ุ                 (11,470 x 12)  รวมเป็นเงิน  137,640  บาท 
3. เงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจ าปีให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ        ตั้งไว้   43,920  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับค่าจ้างประจ าปีให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 183,060 บาท 

  

      

1. เงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ    ตั้งไว ๎ 135,060  บาท  
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ   
2. เงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป          ตั้งไว ๎   48,000  บาท  
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป  
  

  

  
  

งบด าเนินงาน รวม 2,803,700 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง เชํน ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  คําตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบการบริหารงานบุคคล  หรือ
คําตอบแทนอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

  

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างตามค าสั่ง
ขององค์การบริหารสํวนต าบลในการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกจํายเงินตอบแทนการปฏบิัตริาชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  

  
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําเชาํบา๎นให๎แกํพนักงานสํวนต าบล หรือผู๎มีสิทธิ์เบิกได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคาํ
เชําบา๎นของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวนต าบลหรือผู๎มีสิทธิ์ เบิกได๎ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น   พ.ศ.2541 และแก๎ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จํายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

  
   ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       
  

   
 ค่าจ้างเหมาบริการในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 300,000 บาท  

 

      

 เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการตําง ๆ  เชํน  คําจ๎างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย  ดูแลสวนและตัดแตงํ
ต๎นไม ๎ ท าความสะอาดสถานที่  คําจัดท าของ  คําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ คําโฆษณาและ
เผยแพร ํ คําติดตั้งไฟฟูา-ประปา โทรศัพท ์คําติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณตําง ๆ และอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 
  

 
    

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น จ านวน 50,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยอื่น ๆที่จ าเป็น เชํน   คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  คําเบี้ยประกันภัย
รถยนต์  คําระวางบรรทุก และอื่นๆที่เก่ียวข๎อง 

  
    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น 

จ านวน 150,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ  เชํน คําลงทะเบียนในการสํงพนักงานสํวนต าบล   
พนักงานจ๎าง  คณะผูบ๎ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวํนต าบลหรือผู๎ที่ได๎รับอนุมัติจากองค์การ
บริหารสํวนต าบลเข๎าฝึกอบรมสมัมนา    

  
   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นคํารับรองตาํงๆ เชนํ  คํารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  การประชุม
คณะกรรมการ  การประชุมรํวมองค์กรประจ าเดือน และการตรวจติดตามประเมินผลปฏิบตัิราชการตําง ๆ พิธี
เปิดอาคารส านักงาน  พิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี  

 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

   

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

  



-20 - 
 

    

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา๎
สิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ  พระบรมราชชนนพีันปีหลวง (กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ) เชํน  คําวัสด ุ คําจัดเวที
หรือสถานที่  คําเชําหรือบริการที่จ าเป็นในการจัดงาน  คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ  คํามหรสพ  การแสดง
และคําใช๎จาํยในการโฆษณาประชาสัมพันธง์าน  หรือรายจํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยคาํใชจ๎ํายในการจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที ่7 ด๎านการพัฒนาการเมืองการบริหารงานภาครัฐ ข๎อ 9 หน๎า 165   

  
    

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 100,000 บาท 
  

      

 เพื่อจํายเป็นคําชดใช๎คําเสียหายหรือคําสินไหมทดแทนกรณีเจ๎าหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลดงเย็นกระท าผิดตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมดิ
ของเจ๎าหน๎าที ่ พ.ศ. 2539 

  

  
    

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย ์

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็น คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได๎แกํ การจัดกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์รักษาไว๎ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรมเฉลิมพรเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กิจกรรมเชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให๎ประชาชนเพื่อ
มารํวมงานรัฐพิธี  และพระราชพิธีตํางๆ  เชํน  คําวัสดุ  คําจัดเวทีหรือสถานที่  คําเชําหรือบริการ
ที่จ าเป็นในการจัดงาน  คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ  คํามหรสพ  การแสดงและคําใช๎จํายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  หรือรายจํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาของ
องค์ ก รปกครองสํ วนท๎ อ งถิ่ น  พ .ศ .  2559ปรากฏ ในแผนพัฒน าท๎ อ ง ถิ่ น (พ .ศ . 2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด๎านการพัฒนาการเมืองการบริหารงานภาครัฐ ข๎อ 11 หน๎า 166 
  

  

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงาน
สํวนต าบลและลูกจ๎าง  คณะผู๎บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล หรือผู๎ที่ได๎รับการ
แตํงตั้งให๎เดินทางไปราชการ  เชํน   คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ   คําเชําที่พัก คําบริการจอด
รถ  ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียน
ตํางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 
 
 
  

  

  
    

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 200,000 บาท 
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 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ตนเอง  พัฒนาชุมชน สูํการพัฒนาท๎องถิ่น เชํน  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และตกแตํงสถานที่
ฝึกอบรม   คํ า ใช๎ จํ ายในพิธี เปิดปิดการฝึกอบรม   คํ าวั สดุ   เครื่ อง เขียน   อุปกรณ์   คํ า
ประกาศนียบัตร  คําจัดท าเอกสารคําสมนาคุณวิทยากร  หรือรายจํายอื่น ๆที่เกี่ยวข๎อง  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ด๎านการพัฒนาการเมืองการบริหารงานภาครัฐ ข๎อ 8 หน๎า 165  

  

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 300,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งแทนต าแหนํงที่วํางได๎แกํ นายกองค์การบริหาร
สํวนต าบลและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารสํวนต าบลและการเลือกตั้งอื่นๆ 
  

  

  
    

ค่าใช้จ่ายๆ ที่จ าเป็นในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเย็น 

จ านวน 20,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายอื่น  ๆ ที่จ าเป็นในราชการขององค์การบริหารสํวนต าบล  เชํน คําของ
รางวัล หรือเงินรางวัล  คําพวงมาลัย  ชํอดอกไม๎  กระเช๎าดอกไม๎  และพวงมาลา และรายจํายอื่นๆที่
เก่ียวข๎อง 
 

  

  
    

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน จ านวน 10,000 บาท 
  

      

 เพื่ อ เป็ น คํ า ใช๎ จํ า ย ในการจั ดท า โ คร งก า ร  อบต . เคลื่ อนที่ พบประชาชน   แยก เป็ น 
- กิจกรรมออกหนํวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  การจํายเบี้ยยังชีพ  และกิจกรรมออกให๎บริการ
นอกสถานที่ตําง ๆ  เชํน คํารับรองผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  คําจัดเวทีหรือสถานที่ คําจัดท าเอกสาร คํา
ปูาย หรือรายจํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
จัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด๎านการ
พัฒนาการเมืองการบริหารงานภาครัฐ ข๎อ 5 หน๎า 164 

  

   

 
 

 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิน่ท๎องถิ่น  แยกเป็น 
-  กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมท๎องถิ่น  เชํน คํารับรองผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  คําจัดเวทีหรือ
สถานที ่ คําจัดท าเอกสาร คําปาูย หรือรายจํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการท๎องถิ่น เชํน คํารับรองคณะกรรมการ คําจัดท าเอกสาร
หรือรายจํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง  
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและ
การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค. 53 ปรากฏในแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่7 ด๎านการพฒันาการเมืองการบริหารงานภาครัฐ ข๎อ 4 หน๎า 164 
  
  

  

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 
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- เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ  ได๎แกํการซํอมปกติและซํอมกลาง  เชํน รถยนต์
สํวนกลาง  รถบรรทุกน้ า  รถบรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต ์เป็นต๎น  
-   เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑส์ านักงานหรือวัสดุส านักงานตาํง ๆ  
  

  

  
   

ค่าวัสดุ รวม 737,300 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําวสัดุส านักงานทีจ่ าเป็นต๎องใช๎ในการบริหารงาน
ทั่วไป  เชํน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม๎บรรทัด  กระดาษไข  ตรายาง เป็นต๎น    

  

  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 100,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําสิง่ของเคร่ืองใช๎  เชํน  จาน ชาม แก๎วน้ า แปรง ไม๎กวาด สบู ํผงซักฟอก น้ า
ดื่ม น้ าแข็ง  และอื่นๆที่เก่ียวข๎องกับวัสดุงานบ๎านงานครัว    

  

  
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

  
   

เพื่อจํายเป็นคําวสัดุกํอสร๎าง เชนํ ไม๎ตาํงๆ ค๎อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เลื่อย สี ตะปู ปูนสีเมฯต์ ทราย 
กระเบื้อง สังกะสี สุขภัณฑ์ ทํอน้ า ทํอประปา เหล็กชนิดตาํงๆ เป็นต๎น 
 

 
  

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

  
      

       เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  ยางนอก  ยางใน  สายไมล ์ แบตเตอรี่  หัว
เทียน  ฟิล์มกรองแสง  ตลับลูกปืน  กันชนรถยนต ์ กระจกมองข๎าง  กระจกมองหลัง  หม๎อน้ า
รถยนต์  เบาะรถยนต ์ เข็มขัดนิรภัย เป็นต๎น  

  

  
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 247,300 บาท 

  
      

       เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นทีจ่ าเปน็ตํอการปฏิบตัิงานขององค์การบริหารสํวน
ต าบล เชํน  รถยนต์สํวนกลาง รถกู๎ชีพกู๎ภัย  รถบรรทุกน้ า  รถขนถํายขยะ รถจักรยานยนต ์ เครื่องตัด
หญ๎า  เครื่องสูบน้ าและเครื่องจักรกล  เป็นต๎น   

  

  
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ํ เชํน  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ไม๎
อัด  พูํกัน  สี  ฟิล์มถํายรปู  คําปริ๊นท์ภาพถาํย  ปูายไวนิล และรายจํายอื่นที่เก่ียวข๎อง    

  

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

  
      

        เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช๎ในการ  ปฏิบัตงิานและบริการประชาชน   

  

  
   

วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

  

      

       เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดอุื่น ๆ เชํน มิเตอร์น้ า –ไฟฟูา  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๏ส  หัววาล์วเปิด-ปิด
แก๏ส วัสดุอะไหลํรถตัดหญ๎า  อะไหลํเลื่อยยนต ์ เป็นต๎น  
  
   

  
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 274,400 บาท 
  

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 
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   เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาที่อยูํในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบล     

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 14,400 บาท 

         เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตภายในส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบล   
  

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 2,000 บาท 

         เพื่อจํายเป็นคําไปรษณีย์  คาํโทรเลข  คําธนาณัติ  คาํซื้อดวงตราไปรษณียากร  คําเชาํตู๎ไปรษณยี์     
  

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 78,000 บาท 

     เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยเก่ียวกับอนิเทอร์เน็ต (INTERNET) และคําสื่อสารอ่ืน ๆ    

  
 
งบลงทุน 

 
รวม 

 
233,000 

 
บาท 

  
   

ค่าครุภัณฑ์ รวม 233,000 บาท 
  

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

  
    

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มชนิด 4 ชั้น 40 ช่อง จ านวน 12,000 บาท 
  

      

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชัน้เก็บแฟมูชนิด 4 ชั้น 40 ชํอง  โดยมีขนาดไมนํ๎อย
กวํา  900x300x1,700 มิลลิเมตร จ านวน 2 หลัง  ราคาหลังละ  6,000 บาท  
(ราคาและคุณลักษณะตามท๎องตลาด)  
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 59    
 

  

  
   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
  

    
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จ านวน 5,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล  โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้เป็นเครื่อง
บันทึกเสียงระบบดิจิตอล  (Digital  Voice Recorder) มีขนาดหนํวยความจ า ในตัวไมํต่ า
กวํา 4 GB สามารถเพิ่มหนํวยความจ าได๎โดยใช๎ mini SD card มีไมค์ในตัว  มีชํองเสียบ USB ใน
ตัว  แบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จได๎  จ านวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  5,000 บาท  (ราคาและ
คุณลักษณะตามท๎องตลาด)  เป็น ไปตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/
ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 59 
 

  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

      

  
 

 
  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุค จ านวน 66,000 บาท 
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  เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบโน๏ตบุ๏ค ส าหรับประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี ้ 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 Core) จ านวน 1 หนํวย  โดยมี
คุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา  ดังนี ้
1) ในกรณีที่มีหนํวยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไมนํ๎อยกวํา 4 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 2.2 GHzและมีหนํวยประมวลผลดา๎น
กราฟิก (Graphics Processing Unit)ไมํน๎อยกวํา 10 แกน 
2) ในกรณีที่มีหนํวยค าจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไมนํ๎อยกวํา 6 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 1.6 GHz  และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณี
ที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกวํา  ขนาดไมนํ๎อยกวํา 8 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Drive) ขนาดความจไุมํน๎อยกวํา  1 TB  หรือ
ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนํ๎อยกวํา  120 GB จ านวน 1 หนํวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา  1,366 x768Pixel และมีขนาดไมํน๎อย
กวํา 12 นิ้ว 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ 2.0 หรือดีกวํา  ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนํ๎อยกวํา ๑ ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถใช๎งานได๎ไมนํ๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
จ านวน 3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 22,000 บาท  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ป ี2562 ข๎อ 13 หนา๎ 6 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 59     
  

  

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
  

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 150,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและปรับรุงครุภัณฑ์ ในกรณีที่ไมํรวมการซํอมแซมปกติหรือซํอม
กลาง  เชํน  รถยนต์สํวนกลาง  รถบรรทุกน้ า  รถบรรทุกขยะ รถกู๎ชีพกู๎ภัย หรือเครื่องจักรกล
ขนาดใหญํ เป็นตน๎   
 

  

  
  

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
  

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

  
   

รายจํายอื่น       
  

    
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยและประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพื่อจํายเป็นคําจา๎งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตําง ๆ ซึ่งมิใชํเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งกํอสร๎าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 59  ไมํปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิน่  

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
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เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  
    

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ านวน 30,000 บาท 

  

   

 เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านจันทน์  เพื่อด าเนินการตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด๎านการพัฒนาการเมืองการบริหารงานภาครัฐ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป ข๎อ 12 หน๎า 166 

 

  

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

  
    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง โครงการพระราชพิธ ี
งานรัฐพิธี งานประเพณีและงานศาสนพิธี 

จ านวน 10,000 บาท 

  

 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับที่ท าการปกครองอ าเภอบ๎านดุง เพื่อด าเนินการตาม ตามโครงการพระราช
พิธี งานรัฐพิธี งานประเพณีและงานศาสนพิธี   เป็นไปตาม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด๎านการพัฒนาการเมืองการบริหารงานภาครัฐ  แผนงานบริหารงานทั่วไป ข๎อ 13 หน๎า 
166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
งานบริหารงานคลัง รวม 1,144,000 บาท 
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งบด าเนินงาน รวม 1,124,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 550,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ อาทิเชํน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ๎าง  บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ๎าง
ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ๎างออกแบบหรือควบคุมกํอสร๎าง   ตามหนังสือ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  ดํ ว น ที่ สุ ด  ที่  ก ค  0402.5/ว 85 ล ง
วันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  หรือ
คําตอบแทนอื่นตามที่กฎหมายก าหนด  

  

  
   

ค่าใช้สอย รวม 454,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 20,000 บาท 
  

      

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการตําง ๆ  เชํน  คําจ๎างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย  ดูแลสวนและ
ตัดแตํงต๎นไม ๎ ท าความสะอาดสถานที่  คําจัดท าของ  คําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือปก
หนังสือ คําโฆษณาและเผยแพรํ คําติดตั้งไฟฟูา-ประปา โทรศัพท์ คําติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณ
ตําง ๆ  และอื่นๆที่เก่ียวข๎อง  

  

  
    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 100,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ  เชํน คําลงทะเบียนในการสํงพนักงานสํวน
ต าบล พนักงานจา๎ง  คณะผู๎บรหิารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหรือผู๎ที่ได๎รับอนมุัติจาก
องค์การบริหารสํวนต าบลเข๎าฝกึอบรมสัมมนา    

  

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 
  

      
เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง  คําพาหนะ คําเชําที่พัก  คําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎าง  คณะกรรมการและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล   

  

  
    

จัดท าและปรบัปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 214,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ปี 2563  เชํน  คําวัสดุ  คําธรรมเนียมการคัดลอกข๎อมูลที่ดิน  คําจ๎างเหมาบริการส ารวจภาคสนาม
หรือคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2550  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) ยุท ธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาด๎ านการ เมื อ ง  บริ หา รจั ดกา ร  แผนงานบริ หา รง าน
ทั่วไป ข๎อ 2 หน๎า 163  
 

  

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

                -   เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมครุภัณฑ์       
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ส านักงานหรือวัสดุส านักงานตาํง  ๆ   
 

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

  
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําวสัดุส านักงานทีจ่ าเป็นต๎องใช๎ในงาน บริหารงาน
ทั่วไป  เชํน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม๎บรรทัด กระดาษไข  ตรายาง แบบพิมพ์
การ  จัดเก็บภาษ ีใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสดรับ-จําย  เป็นต๎น   

  

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนที่เก่ียวข๎องกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช๎ใน
การปฏิบัติงานและบริการประชาชน   
  
  

  

  
  

งบลงทุน รวม 20,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
  

    
จัดซื้อเก็บแฟ้มชนิด 4 ชั้น 40 ช่อง จ านวน 12,000 บาท 

  

      

 เ พื่ อ จํ า ย เ ป็ น คํ า จั ด ซื้ อ ชั้ น เ ก็ บ แ ฟู ม ช นิ ด  4 ชั้ น  40 ชํ อ ง   โ ด ย มี ข น า ด ไ มํ น๎ อ ย
กวํา   900x300x1,700 มิลลิ เมตร  จ านวน  2 หลัง   ราคาหลังละ   6,000 บาท   (ราคาและ
คุณลักษณะตามท๎องตลาด)  
  

  

  
    

จัดซื้อโตะ๊ท างานหน้าเหล็ก 7 ลิ้นชัก จ านวน 8,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานหน๎าเหล็ก 7 ลิ้นชัก  โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้  ขนาดไมํน๎อย
กวํา  750x720x1,500 มิลลิเมตร วัสดุท าด๎วยเหล็กแผํนหนาไมํน๎อยกวํา 0.5 มิลลิเมตร ถังลิ้นชัก
แบํงเป็น 1 ลิ้นชักกลาง  พร๎อมถัง 3 ลิ้นชักทั้ง 2 ข๎าง หน๎าบานลิ้นชักมีกุญแจล็อกทั้ง 2 ฝั่ง  ปลาย
ขาโต๏ะท าด๎วย  พลาสติคฉีดขึ้นรูปหุ๎มสกรู  สามารถปรับระดับได๎ในกรณีพื้นไมํเสมอ  พร๎อมปู
กระจกวางหน๎าโต๏ะ  จ านวน 1 หลัง  ราคาหลัง   ละ  8,000 บาท  (ราคาและคุณลักษณะตาม
ท๎องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 59   
  
  

  

   

 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 430,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 430,000 บาท 
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ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 150,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นคําปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่ เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน๎าที่
ได๎แกํ  อาสาสมัครขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพื้นที่ที่ได๎รับค าสั่งชํวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน๎าที่จากผู๎บริหารท๎องถิ่น  อาสาสมัครขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุน
การปฏิบัติหน๎าที่ตามค าร๎องขอจากผู๎บริหารท๎องถิ่นนั้น ให๎เป็นไปตามอัตราคําใช๎จํายที่ก าหนดไว๎ตาม
ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ  วําด๎วย  คําใช๎จํายของอาสาสมัครใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   พ.ศ.2560  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วํา
ด๎วย  การเบิกจํายคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2560  
 

  

  
   

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการปูองกันและลดอุบัติภัยทางถนน   เชํน  คําปูาย
ประชาสัมพันธ์  คําจัดท าเอกสาร   คําจัดท าสื่อโฆษณาหรือคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็น  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎า
รํวมแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 ด๎ านการจัดระ เบียบชุมชนสั งคมและการรั กษาความสงบ
เรียบร๎อย  แผนงานรักษาความสงบภายใน ข๎อ 1 หน๎า 146  

  

  
   

ฝึกอบรมและทบทวนความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

จ านวน 150,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนความรู๎ให๎กับอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม   คําใช๎จํายในพิธีเปิดปิดการ
ฝึกอบรม  คําวัสดุ  เครื่องเขียน อุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําจัดท าเอกสาร  คําสมนาคุณ
วิทยากร  หรือรายจํายอื่น ๆที่เกี่ยวข๎อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายใน
การฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร๎อย  แผนงานรักษาความสงบภายใน ข๎อ 3 หน๎า 146 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
    

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 50,000 บาท 

        เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการวันอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.) เชํน คํารับรอง   
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ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  คําจัดเวทีหรือสถานที่  คําเชําหรือบริการที่จ าเป็นในการจัดงาน คําสมนาคุณ
วิทยากร  คําปูายโครงการหรือรายจํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎าน
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร๎ อย   แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ข๎อ 5 หน๎า 147 
  

    
อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 30,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แกํ เยาวชน  ประชาชน   เชํน  คําใช๎จํายเก่ียวกับการใช๎และตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม  คําใช๎จํายใน
พิธี เปิดปิดการฝึกอบรม   คําวัสดุ  เครื่องเขียน   อุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร   คําจัดท า
เอกสาร   คําสมนาคุณวิทยากร   หรือรายจํ ายอื่น  ๆที่ เกี่ ยวข๎อง    เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการจัด
ระ เบียบชุมชนสั งคมและการรักษาความสงบเรี ยบร๎ อย   แผนงานรั กษาความสงบ
ภายใน ข๎อ 4 หน๎า 146  
 

  

  
   

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
  

   
วัสดุอื่น จ านวน 30,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นคําวสัดุเก่ียวกับงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชํน กระบองไฟ
กระพริบ  กรวย  แผงเหล็กกั้น เสื้อสะท๎อนแสง  และอื่นๆที่เก่ียวข๎อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  

  แผนงานการศึกษา 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,781,120 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 3,969,120 บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,969,120 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,045,240 บาท 
  

      

1.เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  543,360  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา ดังนี้  
1.  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ฯ   (30,220x12)     เป็นเงิน    362,640  บาท 
2.  นักวิชาการศึกษา                 (15,060x12)     เป็นเงิน    180,720  บาm 
2.เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  2,290,440  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู  จ านวน  8  อัตรา ดังนี ้ 
1.  ครู   (คศ.2) (24,700x4?12)    เป็นเงิน  1,185,600  บาท 
2.  ครู   (คศ.2) (25,200x12)       เป็นเงิน     302,400 บาท 
3.  ครู   (คศ.1) (23,890x12)       เป็นเงิน     286,680  บาท 
4.  ครู   (คศ.1) (22,530x12)       เป็นเงิน     270,360  บาท 
5.  ครู   (คศ.1) (20,450x12)       เป็นเงิน     245,400  บาท 
3.ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  45,240  บาท   
เพื่อปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล   
4. ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู   ตั้งไว้  166,200  บาท   
เพื่อปรับปรุงเงินเดือนครูผู๎ดูแลเด็ก  

  

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํพนักงานสํวนต าบล  ดังนี ้
(1) ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ฯ (3,500 x 12) เป็นเงิน    42,000 บาท  

  

  
   

เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นเงินวิทยฐานะให๎แกํครูผู๎ดูแลเด็ก  ดังนี้ 
(1) ครูผู๎ดูแลเด็ก (คศ.2)   (3,500 x5x12)     เป็นเงิน    210,000 บาท  

  

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 654,240 บาท 

  

      

 1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้    620,040     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงานจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  4  อัตรา ดังนี ้ 
(1)  ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก  (13,060x3x12)   เป็นเงิน    470,160  บาท 
(2)  ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก  (12,490x12)      เป็นเงิน    149,880  บาท 
2.ค่าปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว ๎ 34,200  บาท   
เพื่อจํายเป็นเงินคําปรับปรุงคําจา๎งของพนักงานจา๎งผูช๎ํวยครูผู๎ดแูลเด็ก  

  

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 17,640 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก   
  
  
 

  

  
  

งบด าเนินงาน รวม 812,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 173,000 บาท 
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง เชํน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  คําตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบการบริหารงานบุคคล  หรือ
คําตอบแทนอื่นตามที่กฎหมายก าหนด  

  

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างตาม
ค าสั่ง ขององค์การบริหารสํวนต าบลในการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  

  
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําเชาํบา๎นให๎แกํพนักงานสํวนต าบล หรือผู๎มีสิทธิ์เบิกได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยคําเชาํบา๎นของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก๎ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

  

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 53,000 บาท 

  

      

 1.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้  10,000 บาท 
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวนต าบล หรือผู๎มีสิทธิ์เบิกได๎ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2541 และ
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจํายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก   ตั้งไว้   43,000  บาท 
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํครูผู๎ดูแลเด็ก หรือผู๎มีสิทธิ์เบิกได๎ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2541 และ
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจํายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
  

  

  
   

ค่าใช้สอย รวม 517,000 บาท 
  

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
เย็น 

จ านวน 192,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการตําง ๆ  เชํน  คําจ๎างเหมาบริการ คําจัดท าของ  คําถํายเอกสาร คํา
เย็บหนังสือหรือปกหนังสือ คําโฆษณาและเผยแพรํ และรายจาํยอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 
  
  

  

  
    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็น 

จ านวน 100,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ  เชํน คําลงทะเบียนในการสํงพนักงานสํวน
ต าบล  พนักงานครู  พนักงานจา๎ง  หรือผู๎ที่ได๎รับอนุมัติจากองคก์ารบริหารสํวนต าบลเข๎าฝึกอบรม
สัมมนา   
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคํารับรองตํางๆ เชํน  คํารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  การประชุม
คณะกรรมการ   การประชุมรํวมองค์กรประจ าเดือน และการตรวจติดตามประเมินผลปฏิบัติ
ราชการตําง ๆ พิธีเปิดอาคารส านักงาน  พิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี 
  

  

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 
  

      
 เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง  คําพาหนะ คําเชําที่พัก  คําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ

อบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล พนักงานครู และลูกจ๎าง   
  

  

  
    

ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 120,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน  12  คนๆ ละ  10,000  บาท เชํน  คํารับรองผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  คําสมนาคุณวิทยากร คํา
จัดท าเอกสาร คําปูาย  คําวัสดุอุปกรณ์ หรือรายจํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการพัฒนา
การศึกษา  การกีฬา  การศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  แผนงานการศึกษา ข๎อ 4 หน๎า 157 
  

  

  
    

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ จ านวน 35,000 บาท 

  

      

 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดท ากิจกรรมวันเด็กแหํงชาติเชํน   คําวัสดุ  คําสมนาคุณวิทยากร คํา
โลํ  เงินรางวัล คําจัดมหรสพ   การแสดง  คําจัดท าเอกสาร คําปูาย หรือรายจํายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน   การจัดแขํงขัน
กีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  การ
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  แผนงานการศึกษา ข๎อ 5 หน๎า 157   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
   

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําวสัดุส านักงานทีจ่ าเป็นต๎องใช๎ในงานบริหารงาน
ทั่วไป  เชํน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา    ไม๎บรรทัด  กระดาษไข  ตรายาง แบบพิมพ์
การ จัดเก็บภาษ ีใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสดรบั-จําย  เป็นตน๎    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนที่เก่ียวข๎องกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชน  
  

  

  
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 72,000 บาท 
  

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 72,000 บาท 

  
      

    เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยูํในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวน
ต าบล   
 

  

  
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,289,290 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 3,029,290 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 1,460,970 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    

  

    

ค่าจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

จ านวน 213,570 บาท 

  

      

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกได้ดังนี ้ 
- ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้   37,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กค่าหนังสือเรียน  จ านวน  189  คน ๆ  ละ  200  บาทต่อป ีจ านวน  4  ศูนย์    แยก
ได้ดังนี ้     
1.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดผดุงธรรม (66 x 200 ) เป็นเงิน   13,200 บาท   
2.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. (42 x 200 ) เป็นเงิน    8,400 บาท 
3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร ์(33 x 200 ) เป็นเงิน  6,600 บาท 
4.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศรีส าราญ (48 x 200 ) เป็นเงิน   9,600 บาท 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้   37,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  189  คน ๆ  ละ  200  บาทต่อ
ปี จ านวน  4  ศูนย์    แยกได้ดังนี้  
1.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดผดุงธรรม (66x200 )เป็นเงิน 13,200 บาท   
2.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข.(42 x 200 )เป็นเงิน    8,400 บาท 
3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร ์(33 x 200 ) เป็นเงิน  6,600 บาท 
4.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศรีส าราญ  (48 x 200 )  เป็นเงิน   9,600 บาท 
 
 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้   56,700  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน  จ านวน  189  คน ๆ  ละ  300  บาทต่อ
ปี จ านวน  4  ศูนย์    แยกได๎ดงันี ้     
1.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดผดุงธรรม (66 x 300 ) เป็นเงิน19.800 บาท   
2.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. (42 x 300 )เป็นเงิน 12,600 บาท 
3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร์(33 x 300 ) เป็นเงิน 9,900 บาท 
4.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศรีส าราญ (48 x 300 )เป็นเงิน  14,400 บาท 
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- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้   81,270  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน  จ านวน  189  คน ๆ  ละ  430  บาทต่อ
ปี จ านวน  4  ศูนย์    แยกได๎ดงันี ้     
1.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดผดุงธรรม (66 x 430 )เป็นเงิน    28,380 บาท   
2.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. (42 x430 )เป็นเงิน    18,060 บาท 
3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร ์33 x430 ) เป็นเงิน 14,190 บาท 
4.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศรีส าราญ  (48 x430 )  ป็นเงิน    20,640 บาท 
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยดํวนทีสุ่ดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  การ
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี แผนงานการการศึกษา ข๎อ 3 หน๎า 157  

               
  

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา         (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จ านวน 926,100 บาท 

  

      

 เพื่อจํายตามโครงการสนับสนนุสถานศึกษา (เงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวนัศูนยพ์ัฒนา    เด็ก
เล็ก) จ านวน  189  คน ๆ  ละ  20  บาท  จ านวน  245  วัน  ให๎ได๎รับอาหาร
กลางวัน  จ านวน  4  ศูนย์  แยกได๎ดังนี ้
1.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดผดุงธรรม  (66 x 20 x 245)เป็นเงิน  323,400 บาท   
2.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข.(42 x 20 x 245)เป็นเงิน  205,800 บาท 
3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร ์(33 x 20 x 245)  เป็นเงิน  161,700 บาท 
4.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศรีส าราญ (48 x20 x 245) เป็นเงิน  235,200 บาท 
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยดํวนทีสุ่ดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61 ปรากฏ
ในแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา  การ
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี แผนงานการการศึกษา ข๎อ 7 หน๎า 158  

  

  
    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 321,300 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นเงินคําจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก จ านวน  189  คน ๆ  ละ 1,700  บาทตํอป ีจ านวน  4  ศูนย์    แยกได๎ดังนี ้    
1.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดผดุงธรรม  (66 x 1,700 ) เป็นเงิน  112,200 บาท   
2.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. (42x  1,700 ) เป็นเงิน    71,400 บาท 
3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร ์(33 x 1,700 )   เป็นเงิน    56,100 บาท 
4.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศรีส าราญ   (48 x 1,700 ) เป็นเงิน    81,600 บาท 
 
 
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยดํวนทีสุ่ดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61 ปรากฏ
ในแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การ
กีฬา  การศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  แผนงานการการศึกษา ข๎อ 3 หน๎า 157   
  

  

  
   

ค่าวัสดุ รวม 1,568,320 บาท 
  

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,568,320 บาท 
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 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้   393,120  บาท   
1.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดผดุงธรรม  (66 x 8 x 260)เป็นเงิน  137,280 บาท   
2.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. (42 x 8 x 260)เป็นเงิน    87,360 บาท 
3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร์(33 x 8 x260)  เป็นเงิน    68,640 บาท 
4.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศรีส าราญ (48 x 8 x 260) เป็นเงิน    99,840 บาท 
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยดํวนทีสุ่ดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  การ
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี แผนงานการการศึกษา ข๎อ 1 หน๎า 156 
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตั้งไว้ 1,175,200  บาท  แยกได้ดังนี ้    
1.  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ (144 x 8 x 260) เป็นเงิน  299,520 บาท   
2.  โรงเรียนบา๎นปุาเปาู (138 x 8 x 260) เป็นเงิน  287,040 บาท 
3.  โรงเรียนบา๎นดงแสนสุข (162 x 8 x 260) เป็นเงิน  336,960 บาท 
4.  โรงเรียนบา๎นโนนชัยศลิป ์(121 x 8 x 260) เป็นเงิน  251,680 บาท 
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยดํวนทีสุ่ดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  การ
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี แผนงานการการศึกษา ข๎อ 2 หน๎า 156  
  

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 2,260,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 2,260,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
  

    
อุดหนุค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวน 2,260,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายตามโครงการสนับสนนุสถานศึกษา (เงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวนัโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) จ านวน  565  คน ๆ  ละ  20  บาท  จ านวน  200  วนั  จ านวน  4  โรงเรียน  แยกได๎
ดังนี ้
1.  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์  (144 x 20 x 200)  เป็นเงิน  576,000 บาท   
2.  โรงเรียนบา๎นปุาเปาู (138 x20 x 200)   เป็นเงิน  552,000 บาท 
3.  โรงเรียนบา๎นดงแสนสุข (162 x 20 x 200)   เป็นเงิน  648,000 บาท 
4.  โรงเรียนบา๎นโนนชัยศลิป์(121 x 20 x 200)  เป็นเงิน  484,000 บาท 
เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยดํวนทีสุ่ดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61 ปรากฏ
ในแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การ
กีฬา  การศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  แผนงานการการศึกษา ข๎อ 6 หน๎า 158   

  

  
 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 200,000 บาท 
  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

  
    

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ จ านวน 40,000 บาท 
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เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับโรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์  เพื่อด าเนินการตาม
โครงการดนตรีศึกษาพัฒนานักเรียน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย             เงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  การศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  แผนงาน
การการศึกษา ข๎อ 8 หน๎า 158 

  

  
    

อุดหนุนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จ านวน 40,000 บาท 

  

     

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  เพื่อด าเนินการตามโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย  เงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา       การศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  แผนงานการ
การศึกษา ข๎อ 8 หน๎า 158 

  

  
    

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงแสนสขุ จ านวน 40,000 บาท 
  

      

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านดงแสนสุข  เพื่อด าเนินการตามโครงการเลี้ยงสุกรเพื่อ
ฝึกทักษะ  ด๎านวิชาชีพแกํผู๎เรียน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย  เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  การศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  แผนงานการการศึกษา ข๎อ 
8 หน๎า 158 

 

  

  
   

 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านโนนชัยศิลป์  เพื่อด าเนินการตามโครงการเลี้ยงไกํ  พันธุ์
ไขํ  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย  เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  
การกีฬา  การศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  แผนงานการการศึกษา ข๎อ 8 หน๎า 158 

 

  

  
    

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเป้า จ านวน 40,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านปุาเปูา เพื่อด าเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย  เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 
2559 ปรากฏในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การ
กีฬา  การศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  แผนงานการการศึกษา ข๎อ 8 หน๎า 158 
 
 

  

  แผนงานสาธารณสุข   

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,023,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 863,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 144,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นคําปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน๎าที่ในการดูแล
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ได๎แกํ  อาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นที่มีภูมิล าเนาอยูํในองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแหํงพื้นที่ที่ได๎รับค าสั่งชํวยสนับสนุนการปฏิบัติหน๎าที่จากผู๎บริหารท๎องถิ่น   อาสาสมัครของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงพื้นที่หรือพื้นที่ใกล๎เคียงที่ได๎รับค าสั่งชํวยสนับสนนุการปฏิบัติหน๎าที่ใน
การดูแลผู๎ สู งอายุที่ มีภาวะพึ่ งพิ งจากผู๎บริหารท๎องถิ่น   อัตราคําตอบแทนให๎ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์   เงื่อนไข   และอัตราตามที่ กระทรวงมหาดไทยก าหนด   เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วย  อาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการเบิก
คําใช๎จําย พ.ศ. 2562   

  

  
   

ค่าใช้สอย รวม 669,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบตัิหนา้ที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 504,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการผู๎ปฏิบัติหนา๎ที่หนํวยแพทย์ฉุกเฉินที่ผาํนการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู๎ปฏิบัต ิหน๎าที่หนํวยแพทย์ฉุกเฉินตามที่ระเบยีบก าหนด 
  

  

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

  

    

โครงการรณรงค์สร้างเขตปลอดพิษสุนัขบ้า  โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตร์ตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี 

จ านวน 45,000 บาท 

  

      

 -   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎าตามพระปณิธานศาสตรจารย์  พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศหญิง  สมเด็จพระเจ๎าน๎องเธอ  เจ๎าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พ ร ะ ศ รี ส ว า ง ค วั ฒ น ว ร ขั ต ติ ย า ร า ช น า รี 
-  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ๎าตาม   พระปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง  สมเด็จพระ
เจ๎าน๎องเธอ  เจ๎าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี 
-   เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์และประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนในท๎องถิ่น เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม  คําใช๎จํายในพิธี
เปิดปิดการฝึกอบรม  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําจัดท าเอกสาร  คํา
ส ม น า คุ ณ วิ ท ย า ก ร   ห รื อ ร า ย จํ า ย อื่ น  ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 61 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎ าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านสังคม
และสํงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข ข๎อ 5 หน๎า 139  

  

  
    

รณรงค์และสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 120,000 บาท 
         เพื่อจํายตามโครงการรณรงค์และสนับสนุนการปูองกันโรคไข๎เลือดออก  เชํน การรณรงค์   
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ประชาสัมพันธ์คําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  หรือการแพทย์ เชํน สารเคมีฉีดพํน ทรายอะเบท  คํา
น้ ามันเชื้อเพลิงในการฉีดพํน  คําจ๎างเหมาบริการผู๎ปฏิบัติงานฉีดพํนหมอกควัน เป็นต๎น เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลว. 6 มิ.ย. 61 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ห๎าปี (พ .ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  2 ด๎านสั งคมและสํ ง เสริมคุณภาพชีวิต  แผนงาน
สาธารณสุข ข๎อ 6 หน๎า 139 
   

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

  
   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยเปน็คําซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เชํน เคมีภัณฑ์ปูองกันและก าจดั
แมลงหรือสัตว์ที่ เป็นพาหะน าโรค  เคมีภัณฑ์ในการตรวจหาสารเสพ
ติด  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  เลือด  และอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง  
 

  

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนเอกชน       
  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าร ิ

จ านวน 20,000 บาท 

  

    

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 1  เพื่อด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุข ดังนี ้
1.โครงการควบคุมปูองกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน  จ านวน 10,000 บาท                            2.
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสํงเสริมพฒันาการและโภชนาการโดยชุมชนเพื่อชุมชน  จ านวน 
10,000 บาท                                                                                          เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาํด๎วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  แผนงาน
สาธารณสุข  ข๎อ 8 หน๎า 139 

  

  
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 20,000 บาท 

  

    

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมํูที่ 2  เพื่อด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุข ดังนี ้
1 . โ ค ร ง ก า ร ค ว บ คุ ม ปู อ ง กั น ก า ร ข า ด ส า ร ไ อ โ อดี น ใ น ชุ ม ช น   จ า น ว น  1 0 , 0 0 0  บ า ท                                     
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสํงเสริมพัฒนาการและโภชนาการโดยชุมชนเพื่อชุมชน  
จ านวน 10,000 บาท                                                                                                                      
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข  ข๎อ 8 หน๎า 139แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต  แผนงานสาธารณสุข  ข๎อ 8 หน๎า 139 
  

  

  
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 20,000 บาท 
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เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 3  เพื่อด าเนินการตามโครงการพระราชด าริดา๎น
สาธารณสุข ดังนี ้
1 . โ ค ร ง ก า ร ค ว บ คุ ม ปู อ ง กั น ก า ร ข า ด ส า ร ไ อ โ อ ดี น ใ น ชุ ม ช น   จ า น ว น  1 0 , 0 0 0  บ า ท                                                 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสงํเสริมพัฒนาการและโภชนาการโดยชมุชนเพื่อชุมชน         จ านวน 
10,000 บาท   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข  ข๎อ 8 หน๎า 139 

  
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 4  เพื่อด าเนินการตามโครงการพระราชด าริดา๎น
สาธารณสุข ดังนี ้
1.โครงการควบคุมปูองกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน  จ านวน 10,000 บาท                                                 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสํงเสริมพัฒนาการและโภชนาการโดยชุมชนเพื่อชุมชน         จ านวน 
10,000 บาท   เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาํด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข  ข๎อ 8 หน๎า 139  

  
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 5  เพื่อด าเนินการตามโครงการพระราชด าริดา๎น
สาธารณสุข ดังนี ้
1.โครงการควบคุมปูองกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน  จ านวน 10,000 บาท                                                 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสํงเสริมพัฒนาการและโภชนาการโดยชุมชนเพื่อชุมชน         จ านวน 
10,000 บาท   เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาํด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
แผนงานสาธารณสุข  ข๎อ 8 หน๎า 139  
 
 
 
 
 
 
 

  
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 6  เพื่อด าเนินการตามโครงการพระราชด าริดา๎น
สาธารณสุข ดังนี ้
1.โครงการควบคุมปูองกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน  จ านวน 10,000 บาท                                                 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสํงเสริมพัฒนาการและโภชนาการโดยชุมชนเพื่อชุมชน         จ านวน 
10,000 บาท   เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาํด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
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แผนงานสาธารณสุข  ข๎อ 8 หน๎า 139 

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 7  เพื่อด าเนินการตามโครงการพระราชด าริดา๎น
สาธารณสุข ดังนี ้
1 . โ ค ร ง ก า ร ค ว บ คุ ม ปู อ ง กั น ก า ร ข า ด ส า ร ไ อ โ อ ดี น ใ น ชุ ม ช น   จ า น ว น  1 0 , 0 0 0  บ า ท                                                 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสํงเสริมพัฒนาการและโภชนาการโดยชุมชนเพื่อชุมชน         
จ านวน 10,000 บาท   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต  แผนงานสาธารณสุข  ข๎อ 8 หน๎า 139 

  
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 8  เพื่อด าเนินการตามโครงการพระราชด าริดา๎น
สาธารณสุข ดังนี ้
1.โครงการควบคุมปูองกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน  จ านวน 10,000 บาท                                                 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสํงเสริมพัฒนาการและโภชนาการโดยชุมชนเพื่อชุมชน         
จ านวน 10,000 บาท   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต  แผนงานสาธารณสุข  ข๎อ 8 หน๎า 139  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนงานเคหะและชุมชน 
  

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,272,000 บาท 

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 1,272,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 1,272,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
  

    
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะสายทุ่งใหญ่-
ดอนม้วย บ้านดงแสนสุข หมู่ที ่3 

จ านวน 106,000 บาท 
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 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าพร๎อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะสายทุํงใหญํ -ดอน
ม๎วย บ๎านดงแสนสุข  หมูํที่  3 ต าบลดงเย็น   อ าเภอบ๎านดุง  จังหวัดอุดรธานี   โดยปักเสาคอนกรีตอัด
แรง  ขนาด 12 เมตร จ านวน 1 ต๎น  ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด 8 เมตร  จ านวน 10 ต๎น  พาดสาย
อลูมิเนียมหุ๎มฉนวน  ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 360 เมตร  ระบบไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย พร๎อมติดตั้งโคมไฟ
ส า ธ า ร ณ ะ ข น า ด  2x36  จ า น ว น  1 ชุ ด  พ า ด ส า ย อ ลู มิ เ นี ย ม หุ๎ ม ฉ น ว น   ข น า ด  25 ต ร . ม
ม. ระยะทาง 40 เมตร  ติดตั้งดักเสิร์จแรงต่ าระบบไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย ขนาด 250 โวลท์ จ านวน 1 ชุด ตาม
ประมาณการและแบบแปลนของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบ๎านดุงก าหนด    เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  ข๎อ 5 หน๎า 130   

 
    

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายข้างบ้านนายจ าลอง  ทับศรีแก้ว  
บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 

จ านวน 51,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายข๎างบ๎านนายจ าลอง  ทับศรีแก๎ว บ๎านดงสงํา หมูํที่ 4 ต าบล
ดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี  โดยปักเสาคอนกรีตอัด แรง  ขนาด 8 เมตร  จ านวน 6 ต๎น  พาด
สายอลูมิเนียมห๎ุมฉนวน  ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 175 เมตร  ระบบไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย ตามประมาณ
การและแบบแปลนของการไฟฟู าสํ วนภูมิภาคอ า เภอบ๎ านดุ งก าหนด    เป็น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  ข๎อ 6 หน๎า 130   
  

  
    

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายนาข่า ถึง ไร่นายวิเชียร  แมดสถาน 
บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 

จ านวน 160,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายนาขํา ถึง ไรํนายวิเชียร  แมดสถาน  
บ๎านดงเย็น    หมูํที่   1 ต าบลดง เย็น   อ า เภอบ๎านดุ ง  จั งหวัดอุดรธานี  โดยปักเสาคอนกรีตอัด
แรง  ขนาด 8 เมตร จ านวน 21 ต๎น  พาดสายอลูมิเนียมหุ๎มฉนวน ขนาด 50 ตรม. ระยะทาง 540 
เมตร  ระบบไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย ตามประมาณการ    และแบบแปลนของการไฟฟาูสํวนภูมิภาคอ าเภอบ๎าน
ดุง ก าหนด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  ข๎อ  3 หน๎า 129 
  
  
  

  
    

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายป่าเป้าทอง-หนองจอก-หนองขุ่น 
บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 

จ านวน 137,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายปาุเปูาทอง-หนองจอก-หนองขุํน        
บ๎านปุาเปูาทอง  หมูํที่  8 ต าบลดงเย็น   อ าเภอบ๎านดุง  จังหวัดอุดรธานี   โดยปักเสาคอนกรีตอัด
แรง   ขนาด 8 เมตร   จ านวน  16 ต๎น   พาดสายอลูมิ เนียมหุ๎มฉนวน ขนาด 50 ตร.ม. ระยะทาง 
550 เมตร   ระบบไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย ตามประมาณการและแบบแปลนของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอ
บ๎านดุงก าหนด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน ข๎อ 10 หน๎า 132 
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ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายป่าเป้า-โนนพอก บ้านป่าเป้าทอง หมู่
ที่ 8 

จ านวน 46,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายปุาเปูา -โนนพอก บ๎านปุาเปูาทอง หมูํ
ที่ 8 ต าบลดงเย็น   อ าเภอบ๎านดุง  จังหวัดอุดรธานี   โดยปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร 
จ านวน  5 ต๎น   พาดสายอลูมิ เนี ยมหุ๎ มฉนวน   ขนาด  50 ตร.มม.  ระยะทาง  200 เมตร   ระบบ
ไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย  ตามประมาณการและแบบแปลนของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบ๎านดุง
ก าหนด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  ข๎อ 1 หน๎า 128 และข๎อ 10หน๎า 132   
  

  
    

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายป่าเป้า-ปากดง บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 จ านวน 185,000 บาท 
  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายปุาเปูา -ปากดง บ๎านปุาเปูา หมูํที่ 2 ต าบลดง
เย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี  โดยปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด 8 เมตร จ านวน 24 ต๎น  พาดสาย
อลูมิเนียมหุ๎มฉนวน  ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 840 เมตร  ระบบไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย ตามประมาณการ
และแบบแปลนของกา ร ไฟฟู า สํ ว นภู มิ ภ า คอ า เภอบ๎ า นดุ ง ก า หนด    เ ป็ น ไ ปต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  ข๎อ 4 หน๎า 129   

  

    
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายโรงสีนายสุนันท์ ทองแดง-ดงแสนสุข-
เมืองไพร บ้านดงแสนสุข หมู่ที ่3 

จ านวน 146,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายโรงสีนายสุนันท์  ทองแดง-ดงแสนสุข-เมือง
ไพร บ๎านดงแสนสุข หมูํที่ 3 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัด  อุดรธานี  โดยปักเสาคอนกรีตอัด
แรง  ขนาด 8 เมตร จ านวน 18 ต๎น  พาดสายอลูมิเนียมหุ๎มฉนวน  ขนาด 50 ตร.ม ระยะทาง 510 เมตร 
ระบบไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย ตามประมาณการและแบบแปลนของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบ๎านดุง
ก าหนด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  ข๎อ 5 หน๎า 130 
  
  
  

  
    

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายห้วยขามป้อม-ดงสวรรค์ บ้านดง
สวรรค์ หมู่ที่ 5 

จ านวน 108,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายทางหลวงแผํนดิน2270 – ห๎วยขามปูอม บ๎าน
ดงสวรรค์  หมูํ ที่  5 ต าบลดง เย็ น   อ า เภอบ๎ านดุ ง  จั งหวั ดอุ ด รธานี   โดยปั ก เสาคอนกรีตอั ด
แรง   ขนาด  8 เมตร  จ านวน  14 ต๎น   พาดสายอลูมิ เนียมหุ๎มฉนวน   ขนาด  50 ตร.ม. ระยะทาง 
520 เมตร  ระบบไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย ตามประมาณการและแบบแปลนของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอ
บ๎านดุงก าหนด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  ข๎อ 7   หน๎า 131 
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ติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านโนนชัยศิลป์       
หมู่ที่ 7 

จ านวน 51,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมูํบ๎าน  บ๎านโนนชัยศิลป์ หมูํที่ 7 ต าบลดง
เย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด 2x36  จ านวน 5 ชุด พาดสายอลูมิเนียมหุ๎ม
ฉนวน   ขนาด  25 ตร.มม.  ระยะทาง  200 เมตร   ติดตั้ งดักเสิร์จแรงต่ าระบบ ไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย 
ขนาด 250 โวลท์ จ านวน 1 ชุด ตามประมาณการและแบบแปลนของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบ๎านดุง
ก าหนด    เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  ข๎อ 1 หน๎า 128 
   

 
    

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะสายดงเย็น-ปากดง-วัดป่าโนนวิเวก บ้าน
ดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 

จ านวน 24,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะสายดงเย็น-ปากดง-วัดปุาโนนวิเวก      
บ๎านดงสวรรค์  หมูํที่  5 ต าบลดงเย็น   อ า เภอบ๎านดุ ง  จั งหวัดอุดรธานี  ติดตั้ ง โคมไฟสาธารณะ
ขนาด 2x36  จ านวน 2 ชุด  พาดสายอลูมิเนียมหุ๎มฉนวน  ขนาด 25 ตร.ม. ระยะทาง 250 เมตร ติดตั้งดัก
เสิร์จแรงต่ าระบบไฟฟูา 1 เฟส 2 สาย ขนาด 250 โวลท์ จ านวน 1 ชุด ตามประมาณการและแบบแปลน
ของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบ๎านดุง ก าหนดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  ข๎อ 7 หน๎า 131 
   

  
    

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะสายศาลาประชาคมหลังใหม่          
บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 

จ านวน 17,000 บาท 

  

      

  เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยติดตัง้โคมไฟสาธารณะ สายศาลาประชาคมหลังใหมํ บ๎านดงสงํา หมํูที่ 4 ต าบล   ดง
เย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธาน ี ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด 2x36  จ านวน 2 ชุด ติดตั้งดัก  เสิร์จ
แรงต่ าระบบไฟฟาู 1 เฟส 2 สาย ขนาด 250 โวลท ์จ านวน 1 ชุด ตามประมาณการและแบบแปลนของการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบา๎นดุงก าหนด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอดุหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสรา๎งพืน้ฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  ข๎อ 1 หน๎า 128  
  
  

  
    

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะสายสี่แยกป่าเป้า-สามแยกบ้านดงสง่า 
บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 

จ านวน 21,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  สายสี่แยกปุาเปูา-สามแยกบ๎านดงสงํา  บ๎านดงสงํา หมูํ
ที่ 4 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 จ านวน 4 ชุด ตาม
ประมาณการและแบบแปลนของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบ๎านดุงก าหนด    เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน   แผนงานเคหะและ
ชุมชน  ข๎อ 1 หน๎า 128  
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ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสายป่าเป้าน้อย-วังเดือนห้า บ้านป่าเปา้
น้อย หมู่ที่ 6 

จ านวน 220,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูาสายปาุเปูาน๎อย-วังเดือนห๎า บ๎านปุาเปูาน๎อย  
หมํูที่ 6 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี  โดยปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร 
จ านวน  1 ต๎น  พร๎อมติดตั้ งหม๎อแปลงระบบ  22,000-460/230  โวลท์   ขนาด  30 เควี เ อ 
จ านวน  1 เครื่อง   ตามประมาณการและแบบแปลนของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ า เภอบ๎านดุ ง
ก าหนด   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  ข๎อ 8หน๎า 131  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล รวม 590,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 590,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

  
    

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบตัิหนา้ที่ด้านการก าจัดและขนถ่ายขยะ
มูลฝอย 

จ านวน 360,000 บาท 

         เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการผู๎ปฏิบัติหนา๎ที่ดา๎นการก าจัดและขนถํายขยะมลูฝอย  
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ค่าธรรมเนียนก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 180,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยตามอัตราที่ก าหนดไว๎ในข๎อตกลงกับศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบา๎นดุง 
  

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

  
    

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายให๎กับการด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน   
- กิจกรรมการอบรมให๎ความรู๎และรณรงค์ปลูกจิตส านึกการคัดแยกขยะ   การน าขยะไปใช๎ประโยชน์แกํ
อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  เชํน คํารับรองผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  คําจัดเวทีหรือ
สถานที่ คําจัดท าเอกสาร คําปูาย คําสมนาคุณวิทยากรหรือรายจํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขัน
กีฬาขององค์ กรปกครองสํ วนท๎ องถิ่ น  พ.ศ .  2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎ องถิ่ น  (พ.ศ .2561- 
2565) ยุท ธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด๎ านสั งคมและสํ ง เส ริ มคุณภาพชี วิ ต  แผนงาน เคหะและ
ชุมชน ข๎อ 5 หน๎า 141 
  
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 
  

   
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

  
    

แข่งเรือเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 
  

      
 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการแขํงเรือเพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีปรองดองในชุมชน  เชํน  คํารับรอง

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  คําตอบแทนคณะกรรมการ  คําโลํ เงินรางวัล  คําจัดสถานที่  คําเชําวัสดุอุปกรณ์
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ตําง ๆ  คําสาธารณูปโภค  หรือคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านสังคมและสํงเสริม
คุณภาพชีวิต  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  ข๎อ 12 หน๎า 136 
  

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการปูองกันและแก๎ไชปัญหายาเสพติดในชุมชน เชํน  คําจัดหา 
ชุดตรวจสารเสพติด  คํารับรอง  คําปูายโครงการหรือรายจํายอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วย  คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  ข๎อ 2 หน๎า 143  
  

  
    

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ  เชํน คํารับรองผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  คําวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม สมนาคุณวิทยากร  คําปูายประชาสัมพันธ์หรือรายจํายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วย  คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านสังคมและสํงเสริม
คุณภาพชีวิต  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  ข๎อ 4 หน๎า 134  

  
    

ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน จ านวน 50,000 บาท 
  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมอาชีพเพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน  เชํน คํารับรองผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  คําวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  สมนาคุณวิทยากร  คําปูายประชาสัมพันธ์หรือรายจํายอื่น ๆ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านสังคมและ
สํงเสริมคุณภาพชีวิต  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  ข๎อ 11 หน๎า 136 
  
  
 
 
 
  

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนเอกชน       
  

    
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลดงเย็น จ านวน 20,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับกลุํมสตรีต าบลดงเยน็ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด๎านการพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนข๎อ 8 หน๎า 135  
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์       

  
    

อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านดงุ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

 เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให๎กับกิ่งกาชาดอ าเภอบ๎านดุง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพฒันาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที ่2 ด๎านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของ
ชุมชน  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนข๎อ 6 หน๎า 135 
  
   

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 
  

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
  

    
แข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด จ านวน 100,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการแขํงขันกีฬาประชาชนตา๎นภยัยาเสพติด ป2ี563  เชํนคํารับรองผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  คําสมนาคุณวิทยากร คําโล ํ เงินรางวัล คําตอบแทนกรรมการ คําจัดท าเอกสาร  
คําปูาย หรือรายจํายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข๎อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัด
งาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การ
กี ฬ า   ก า ร ศ า ส น า   วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี   แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า   วั ฒ น ธ ร ร ม   แ ล ะ
นันทนาการ ข๎อ 7 หน๎า 161   

  
    

แข่งขันกีฬาเยาวชนสร้างสามัคคีต้านภัยยาเสพติด จ านวน 100,000 บาท 
  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนสร๎างสามัคคีต๎านภัยยาเสพติด  ปี 2563  เชํนคํา
รับรองผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  คําสมนาคุณวิทยากร คําโลํ  เงินรางวัล คําตอบแทนคณะกรรมการ คําจัดท า
เอกสาร คําปูาย หรือรายจํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายใน
การจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการพัฒนา
การศึกษา   การกีฬา   การศาสนา   วัฒนธรรมประเพณี   แผนงานการศาสนา   วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ ข๎อ 8 หน๎า 161 
 

  
   

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
  

   
วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพื่อจํายเป็นคําวสัดุกีฬา เชํน  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ลูกเทนนสิ  ลูกบาสเกตบอล  ลูก
วอลเลย์บอล  นกหวีด  นวม  ตระกร๎อ ตาขํายกีฬา เป็นต๎น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 ด๎านการพฒันาการศึกษา  การกีฬา   การศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ ข๎อ 6 หน๎า 161  

  
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท 
  

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

  
   

รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ      
  

    
โครงการบุญประเพณีเข้าพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

  

      

 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการบุญประเพณีเข๎าพรรษา เชํน คําใช๎จํายพิธีทางศาสนา  คํารับรอง
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  คําจัดสถานที่  คําเชําวสัดุอุปกรณ์ตําง ๆ คําสาธารณปูโภค  หรือคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข๎อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและ
การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพฒันา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  การศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ ข๎อ 1 หน๎า 160  
  

  
    

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 
  

      

 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในโครงการสบืสานประเพณลีอยกระทง เชํน  คํารับรองผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม คําตอบแทน
คณะกรรมการ  คําโล ํเงินรางวลั  คําจัดสถานที ่ คําเชําวสัดุอุปกรณ์ตําง ๆ คําสาธารณปูโภค  หรือ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัด
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  การ
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนนัทนาการ ข๎อ 2 หน๎า 160 
  

  
    

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในโครงการสบืสานประเพณสีงกรานต์รดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ เชํน คํารับรองผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม  คําจัดสถานที ่ คําเชําวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ คําสาธารณปูโภค  หรือคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข๎อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํยในการจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและ
การสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกฬีาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด๎านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  การศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ ข๎อ 3 หน๎า 160 
 
 
  
  
  

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
  

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง โครงการขบวนแห่ 
และร่วมกิจกรรมประจ าปีทุง่ศรีเมือง 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน ที่ท าการกครองอ าเภอบ๎านดุง ตามโครงการขบวนแหํและรํวมกิจกรรม
ประจ าป ี  ทุํงศรีเมือง  ตั้งไว ๎ 10,000  บาท เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงนิ 
อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที ่6 ด๎านพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  การศาสนาวฒันธรรมประเพณ ี แผนงาน
บริหารงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ ข๎อ 5 หน๎า 161 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,358,320 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,408,320 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,408,320 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,014,240 บาท 

  

      

 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานสว่นต าบล  ตั้งไว้     941,400  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4  อัตรา  ดังนี ้            
(1)  ผู๎อ านวยการกองชําง   (31,880x12)   เป็นเงิน    382,560  บาท 
(2)  หัวหน๎าฝุายกํอสร๎าง  (23,550x12)      เป็นเงิน    282,600  บาท             
(3)  นายชํางโยธา       (11,510x12)         เป็นเงิน    138,120  บาท            
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(4)  ชํางเขียนแบบ (11,510X12) เป็นเงิน   138,120  บาท   
2.  ค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้   72,840  บาท   
เพื่อปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 48,000 บาท 

  
      

  เพื่อจํายเป็นเงินคําครองชพีชั่วคราว ส าหรับพนักงานสํวน
ต าบล  

      

  
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
  

      
  เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํพนักงานสํวนต าบล  ดังนี ้

(1)  ผู๎อ านวยการกองชําง (3,500 x 12) เป็นเงิน    42,000 บาท 
(2)  หัวหน๎าฝุายกํอสร๎าง (1,500 x 12)  เป็นเงิน    18,000 บาท 

  

  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 238,080 บาท 

  

      

  1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้  225,600     บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา   
(1)  ผู๎ชํวยชํางโยธา   (9,400x12)    เป็นเงิน    112,800  บาท 
(2)  ผู๎ชํวยชํางไฟฟาู ( 9,400x12)    เป็นเงิน    112,800  บาท 
2. เงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจ าปีให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  12,480  บาท  
เพื่อจํายเป็นเงินปรับคําจา๎งประจ าปีให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ    

  
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

  
      

  เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ    

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 950,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง เชํน ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  คําตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบการบริหารงานบุคคล  หรือคําตอบแทน
อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างตามค าสั่ง
ขององค์การบริหารสํวนต าบลในการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2559  

  
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

       เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวนต าบล หรือผู๎มีสิทธิ์เบิกได๎ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาํด๎วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2541 และแก๎ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
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ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       
  

    
ค่าจ้างเหมาบริการในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 240,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมาบริการตําง ๆ  เชํน  คําจ๎างเหมาบริการ คําจัดท าของ  คําถํายเอกสาร คําเย็บ
หนังสือหรือปกหนังสือ คําโฆษณาและเผยแพร ํคําเชําทรัพยส์นิ  
 

  
    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 100,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ  เชํน คําลงทะเบียนในการสํงพนักงานสํวน
ต าบล  พนักงานจา๎ง  หรือผู๎ที่ได๎รับอนุมัติจากองค์การบริหารสวํนต าบลเข๎าฝึกอบรมสัมมนา   
 

  
  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    

  
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงคําพาหนะ คําเชําที่พัก  คําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎าง    

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

  

      

 - เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อปรับปรุงทรพัย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎เป็นปกติ       
 เชํน  ถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีต  รางระบายน้ า เป็นต๎น  
- เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงานหรือวัสดุส านักงานตําง ๆ  

  
   

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท 
  

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําวสัดุส านักงานทีจ่ าเป็นต๎องใช๎ในงานบริหารงาน ทั่วไป เชนํ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา  ไม๎บรรทัด  กระดาษไข  ตรายาง เครื่องมือเขียนแบบ เป็นตน๎   

  

  
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 120,000 บาท 

  
      

       เพื่อจํายเป็นคําวสัดุไฟฟาูที่จ าเป็นต๎อง ใช๎ในส านักงานและงานไฟฟาู ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารสํวนต าบล  เชํน สายไฟฟูา  บาลาส  ฯลฯ  สตาร์ทเตอร์  หลอดไฟ  อุปกรณ์ที่ใช๎ในงานระบบ
ไฟฟูาและเครื่องปรับอากาศ เป็นต๎น   

  
   

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 
  

      
       เพื่อจํายเป็นคําวสัดุอุปกรณ์กํอสร๎างที่จ าเปน็ต๎องใช๎ในงานกํอสร๎าง ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารสํวนต าบล  เชํน จอบ เสียม หิน ทราย  ปูน  เหล็ก ทํอ  พี.วี.ซ ีทํอ คสล. และยางมะ
ตอยส าเร็จรูป และอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง  

  

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนที่เก่ียวข๎องกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช๎ในการ 
ปฏิบัติงานและบริการประชาชน  
  

  
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,765,000 บาท 
  

  
งบลงทุน รวม 3,765,000 บาท 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,765,000 บาท 

  
   

ค่าชดเชยผลอาสิน       
  

    
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ชดเชยปรับค่า K) จ านวน 100,000 บาท 

  
      

เพื่อจํายเป็นคําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (ชดเชยปรับคาํ K)  ปฏิบัติตามหนังสือส านัก
งบประมาณ นร. 0407/ว 150 ลงวันที ่  24  สิงหาคม 2544  
  

  
   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
  

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าลานล้างรถ  
บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

จ านวน 198,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข๎าลานล๎างรถ   องค์การบริหารสํวน
ต าบล  ดงเย็น บ๎านดงสวรรค์ หมูํที่ 5 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 88 เมตร 
กว๎าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหลํทางกว๎าง 0.00-0.5 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 352 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ข๎อ 116 หน๎า 124 
  

  
    

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงเย็น ติดรั้วโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

จ านวน 538,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการกํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด๎าน ข๎างองค์การบริหารสํวนต าบล 
ดงเย็น ฝั่งติดรั้วโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร บ๎านดงสวรรค์ หมูํที่ 5 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัด
อุดรธานี  ความยาว 300 เมตร  สูง 1.60 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  ข๎อ 123 หน๎า 125  
 

  
    

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กล้างรถ พรุ้อมระบบระบายน้ า 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเยน็ 

จ านวน 261,000 บาท 

  

    

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็กล๎างรถ  พร๎อมระบบระบายน้ าองค์การ
บริหาร  สํวนต าบลดงเย็น บ๎านดงสวรรค์ หมูํที่ 5 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี  ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กยาว  10 เมตร  กว๎าง 8 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลํทางกว๎าง 0.00-0.5 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 80 ตารางเมตร  รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง  ยาว 25 เมตร 
กว๎าง 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร พร๎อมวางทํอ คสล.  อัดแรงขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร 
จ านวน 60 ทํอน พร๎อมบํอพัก คสล. จ านวน 7 บํอ พร๎อมฝาปิดบํอ  พร๎อมขยายเขตไฟฟูาภายใน ตามแบบ
แปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ข๎อ 115 หน๎า 123 

  

    
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จ านวน 474,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารสํวนต าบลดงเย็น  
บ๎านดงสวรรค ์หมํูที่ 5 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธาน ี ขนาดอาคารกวา๎ง 6 เมตร  
ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนของ  อบต.ดงเย็นก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (2561-
2565) ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร๎ า ง พื้ น ฐ า น   แ ผ น ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
โยธา ข๎อ 118 หน๎า 124  
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ก่อสร้างอาคารจอดรถและบ ารุงรักษารถ จ านวน 285,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างอาคารจอดรถและบ ารุงรักษารถบริเวณองค์การบริหารสํวน
ต าบลดงเย็น  บ๎านดงสวรรค์ หมูํที่ 5 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี  อาคารยาว 12 
กว๎าง 8 เมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา (2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ข๎อ 115 หน๎า 123 
 

  
    

ต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จ านวน 414,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการตํอเติมอาคารส านักงานองคก์ารบริหารสํวนต าบลดงเย็น  
บ๎านดงสวรรค์   หมูํที่  5 ต าบลดงเย็น   อ า เภอบ๎ านดุ ง  จั งหวัดอุดรธานี   อาคารกว๎า ง  5 เมตร 
ยาว 11.7 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.    ดงเย็นก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (2561-
2565) ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร๎ า ง พื้ น ฐ า น   แ ผ น ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
โยธา   ข๎อ 122 หน๎า 125 
  

  
   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
  

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ ถึง 
วัดป่าดอนกลอย หมู่ที่ 7 

จ านวน 305,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหนา๎บา๎นนายสมพงษ์ ถึง 
วัดปุาดอนกลอย (ตํอเนื่องจากเดิม)  บ๎านโนนชัยศิลป์ หมูํที่ 7 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัด
อุดรธานี  ระยะทาง  132 เมตร  กว๎าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลํทางกว๎าง 0.00-0.5 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 528 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  ข๎อ 91 หน๎า 116  
 
 
 
 
 
 

  
    

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสฤษฎิ ์
ป่าจันทร์ - บ้านนายสายทอง ชัยธงรัตน์  หมู่ที่ 2 

จ านวน 170,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึงสายบ๎านนาย
สฤษฎิ์ ปุาจันทร์ – บ๎านนายสายทอง ชัยธงรัตน์  บ๎านปุาเปูา หมูํที่ 2 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัด
อุดรธานี  ระยะทาง  72 เมตร  กว๎าง 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร บํอพัก คสล. จ านวน 1 บํอ พร๎อมฝาปิด
รางและบํอพัก  ตามแบบแปลนของ  อบต.ดงเย็นก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น   (2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ข๎อ 34 หน๎า 98 
 

  
    

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง สาย 
บ้านนายสมบูรณ์ ทางาม - ห้วยแข้  หมู่ที่ 1 

จ านวน 230,000 บาท 

  
      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึงสาย 
บ๎ านนายสมบู รณ์    ทางาม -ห๎ วยแข๎  หมูํ ที่  1 ต าบลดง เย็ น   อ า เภอบ๎ านดุ ง  จั งหวั ด อุ ด รธ านี 
ระยะทาง  100 เมตร  กว๎าง 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร พร๎อมฝาปิดราง ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น
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ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ข๎อ 6 หน๎า 90  
 

    

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง  
สายบ้านนายทนงศักดิ์  ป่าหวาย - นางอัมพร  สารมานิตย์ หมู่
ที่ 3 

จ านวน 120,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง 
สายบ๎านนายทะนงศักดิ์  ปุาหวาย – นางอัมพร  สารมานิตย์ (เชื่อมรางเดิม) บ๎านดงแสนสุข               
หมํูที่ 3 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง 52 เมตร  กว๎าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.58 เมตร พร๎อมฝาปิดราง ตามแบบแปลนของ  อบต.ดงเย็นก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (2561- 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ข๎อ 42 หน๎า 101  
 

  
    

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง  
สายบ้านนายบัวทอง - บ้านนางจันดา  เบ้าตุ้ย  หมู่ที่ 4 

จ านวน 196,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง 
สายบ๎านนายบัวทอง-บ๎านนางจันดา เบ๎าตุ๎ย บ๎านดงสงํา หมูํที่ 4 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัด
อุดรธานี  ระยะทาง  83 เมตร  กว๎าง 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร บํอพัก คสล. จ านวน 1 บํอ พร๎อมฝาปิด
รางและบํอพัก  ตามแบบแปลนของ  อบต.ดงเย็นก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น   (2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ข๎อ 58 หน๎า 105 
 

  

    

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง  
สายบ้านนายไสว  รักเสมอวงค์ ถึง บ้าน ร.ต.อ.พีระวัฒน์  
กั้งจ าปา  หมู่ที่ 5 

จ านวน 160,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึงสาย หน๎าบ๎านนาย
ไสว  รักเสมอวงค์ –ร.ต.อ.พีระวัฒน์  กั้งจ าปา  บ๎านดงสวรรค์ หมูํที่ 5 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัด
อุดรธานี  ระยะทาง 64 เมตร  กว๎าง 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร 
บํอพัก คสล. จ านวน 2 บํอ พร๎อมฝาปิดรางและบํอพัก  พร๎อมวางทํอ คสล.  อัดแรงขนาดเส๎นผําน
ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จ านวน 10 ทํอน  ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา      ข๎อ 78 หน๎า 111 
   

  
    

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกองสี 
กางบุญเรือง  - บ้านนายโสวัฒน ์ ป่าจันทร ์ หมู่ที่ 6 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง 
สายบ๎านนางกองศรี –บ๎านนายโสวัฒน์  บ๎านปุาเปูาน๎อย หมูํที่ 6 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัด
อุดรธานี  ระยะทาง  18 เมตร  กว๎าง 0.60 เมตร  ลึก 0.58 เมตร พร๎อมฝาปิดราง ตามแบบแปลน
ของ อบต.ดงเย็นก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ข๎อ 86 หน๎า 114 
  

  
    

ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคงเดช  
แก้วเกิด - วัดป่าสารไพลวัลย์ หมู่ที่ 8 

จ านวน 90,000 บาท 

         เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านนายคงเดช  แก๎วเกิด-วัดปุา
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สารไพรวัลย์ บ๎านปุาเปูาทอง หมูํที่ 8 ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัด อุดรธานี  ระยะทาง 144 เมตร 
กว๎าง 1 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลํทางกว๎าง 0.00-0.5 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 144 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็นก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น(2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ข๎อ 107 หน๎า 121  

    
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายหวาง  สาริค   
ถึง บ้านนายสุรชัย ค าสีลา  หมู่ที่ 4 

จ านวน 34,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ๎านนายหวาง  สาริคาถึงนายสุรชยั  
ค าสีลา บ๎านดงสงํา  หมูํที่ 4  ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ๎านดุง จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง 240 เมตร 
กว๎าง 4 เมตร  หนา 0.25 เมตร มีปริมาณลูกรัง  240  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น
ก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎ องถิ่ น ( 2561-2565) ยุ ทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนา โครงสร๎ า ง
พื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ข๎อ 67 หน๎า 108 
   

  
   

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      

  
    

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพืุ่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 150,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําออกแบบ  คําควบคุมงาน  ที่จํายให๎แกํเอกชน  นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก          เพื่อให๎
ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎างเปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่ 9  มิถุนายน 2559   

  
  
 
 
  

  แผนงานการเกษตร 
  

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 95,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 
  

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

  
    

โครงการเกษตรอินทรีย์ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยตามโครงการเกษตรอินทรีย์ เชํน คํารับรองผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  คําวัสดุอปุกรณ์ 
ในการอบรม  สมนาคุณวิทยากร   คําปูายประชาสัมพันธ์หรือรายจํายอื่น  ๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วย  คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  4 ด๎านการ
วา งแผน   การสํ ง เ ส ริ มการ เกษตร   การล งทุ นพาณิชยกรรมและการทํ อ ง เที่ ย ว   แผนงาน
เกษตร ข๎อ 7 หน๎า 152 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

  
   

วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 
  

      
 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยเปน็คําซื้อวัสดุการเกษตร เชํน สารเคมีปูองกันและก าจดัศัตรูพืชและสัตว์   

ปุ๋ย  วัสดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ืช  อาหารสัตว ์ อาหารพืช  เป็นต๎น  
  

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
  

    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง ตามโครงการศึกษา
เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา 

จ านวน 25,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ๎านดุง  เพื่อด าเนินโครงการศึกษาเรียนรู๎แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงพระเจ๎าหลานเธอพระองค์เจ๎าพัชรกิตติยาภา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559   
ปรากฏในแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ 4 ด๎านการวางแผน  การสํงเสริมการเกษตร   
 การลงทุนพาณชิยกรรมและการทํองเที่ยว  แผนงานเกษตร ข๎อ 2 หน๎า 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ รวม 90,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

      

  
    

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 20,000 บาท 
  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการรักน้ า  รักปุา  รักษาแผํนดิน เชํน การอนุรักษ์ปุาไม๎  การอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ า และอนุรักษ์น้ าคลองสวยน้ าใส  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัด
งาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น           
พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  แผนงานเกษตร ข๎อ 1 หน๎า 154 
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐา         ธิ
ราชเจ๎า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการจัดงาน  การจัดแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  แผนงานเกษตร ข๎อ 5 หน๎า 155 
   

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนเอกชน       
  

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 5 จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมํูบ๎าน หมํูที่ 5  เพื่อด าเนินการตามโครงการสนับสนนุสวนปุาเฉลิม
พระเกียรติ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏ    ในแผนพฒันาท๎องถิ่นห๎าปี(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่5 ด๎านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎ม  แผนงานเกษตร ข๎อ 4 หน๎า 155 

  
 
 
 
 
 
 
 
   

  แผนงานงบกลาง 
  

 
งบกลาง รวม 11,421,450 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 11,421,450 บาท 
  

   
งบกลาง รวม 11,421,450 บาท 

  
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 103,800 บาท 

  

      

1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  72,480  บาท   
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทนุประกันสังคมของพนักงานจา๎งทีป่ฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบล
ตามพระราชบัญญัตปิระกันสังคม ในอัตราร๎อยละ 5   
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  31,320  บาท  
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทนุประกันสังคมของพนักงานจา๎งครผูู๎ดูแลเด็กตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม ในอัตราร๎อยละ 5    

  

  
   

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 4,200 บาท 

  



-58 - 
 

      

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทนุเงินทดแทนลูกจ๎างที่ได๎รบัอันตรายแกํกายหรือผลกระทบแกํจิตใจหรือ
ถึงแกํความตาย  เนื่องจากการท างานหรือปูองกันรักษาประโยชน์ให๎นายจ๎างหรือตามค าสั่ง
นายจา๎ง ในอัตราร๎อยละ 0.2 ของคําจ๎างโดยประมาณทั้งป ี เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561  

  

  
   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,143,200 บาท 
  

      

เพื่อจํายเป็นเงินเบี้ยยงัชีพให๎กับคนชราตามโครงการสรา๎งหลักประกันด๎านรายได๎แกํผูส๎ูงอายุ  
ที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาํด๎วย   หลักเกณฑ์การจํายเงนิเบี้ยยังชีพผูส๎ูงอายุของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2552  แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 หรือตามนโยบาย
รัฐบาลและมติคณะรัฐมนตร ีจ านวน  1,039 คน ตามอัตราที่ก าหนดดังนี ้
     1. อายุระหวําง 60-69 ป ี จ านวน 626  คน อัตราคนละ   600 บาท/   
          เดือน x 12 เดือน  เป็นเงิน 4,507,200  บาท 
     2. อายุระหวําง 70-79 ป ี จ านวน 304 คน  อัตราคนละ   700 บาท/ 
        เดือน x 12 เดือน  เงิน 2,553,600  บาท 
     3. อายุระหวําง 80-89 ป ี จ านวน  94 คน  อัตราคนละ    800 บาท/ 
        เดือน x 12 เดือน    เป็นเงิน    902,400 บาท 
     4. อาย ุ90 ปีขึ้นไป จ านวน  15 คน  อัตราคนละ  1,000 บาท/เดือน x 12 เดือน    
        เป็นเงิน  180,000 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่2 ด๎านสังคมและสงํเสริมคุณภาพ
ชีวิต แผนงานงบกลาง ข๎อ 1 หน๎า 142 
  
 
 
 
 
 

  

  
   

เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,352,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให๎กับคนพิการตามโครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการหรือ
ทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย  หลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยความ
พิ ก า ร ให๎ คนพิ ก า รขององค์ ก รปกครอ งสํ วนท๎ อ งถิ่ น   พ .ศ .  2553 แก๎ ไ ข เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บ
ที่ 4) พ.ศ. 2562  หรือตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี   จ านวน  245   คน อัตราคน
ละ   800 บาท/เดือน   จ านวน  12 เดือน   เป็นเงิน   2,352,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  2 ด๎านสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิต  แผนงานงบ
กลาง ข๎อ 2 หน๎า 142 

  

  
   

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 120,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นเงินเบี้ยยงัชีพให๎กับผู๎ปุวยโรคเอดส์ตามโครงการสนบัสนนุการจัดสวัสดิการทางสงัคมแกํ
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม  ที่ขึ้นทะเบียนตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน ดํวนที่สดุ
ที่ มท 0810.6/ว 684 ลว. 21 กุมภาพันธ ์2562  จ านวน  20  คน อัตราคนละ  500 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน  ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที ่2 ด๎านสังคม
และสํงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง ข๎อ 3 หน๎า 142  
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ส ารองจ่าย จ านวน 300,000 บาท 

  

      

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในกรณีที่จ าเป็นเรํงดํวน  หรือการให๎ความชํวยเหลือเบื้องต๎น  ในกรณีที่ไมํ
สามารถคาดการณ์ได๎ลํวงหน๎าในกรณีจ าเป็นหรือเพียงพอตํอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี   โดย
น าไปใช๎จําย เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน   
  

  

  
   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
  

    
เงินสมทบระบบหลักประกันสขุภาพ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหาร
สํวนต าบล   โดยสมทบในอัตราไมํต่ ากวําร๎อยละ  40 ของจ านวนงบประมาณที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติจัดสรรให๎   ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงาน งบกลาง ข๎อ 4 หน๎า 142 

  

  
   

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 198,250 บาท 

  

      

 เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นประจ าปี 2563  โดยค านวณ
ตั้งจํายในอัตราร๎อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี ตามงบประมาณรายจําย
ทั่ ว ไป   (ยกเว๎ นพันธบั ตร   เ งินกู๎   เ งิ นที่ มี ผู๎ อุ ทิ ศ ให๎ / เ งินบริ จาคและ เงิ นอุดหนุน  เป็ น ไป
ตาม พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วย เงินบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2546 
  
  

  

   


