
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลดงหมอทอง

อําเภอบานมวง   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,083,540 บาท
งบกลาง รวม 12,083,540 บาท

งบกลาง รวม 12,083,540 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละหาของ
คาจาง  พรอมกับหักคาจางของพนักงานจางสงเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจาง  พนักงาน
จางประสบอันตราย  เจ็บป่วยหรือสูญหาย

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,235,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับ
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,436,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูพิการที่มีสิทธิไดรับ
เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสที่มีสิทธิไดรับ
เงินสํารองจาย จํานวน 379,400 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมได  เชน  การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย  น้ําป่าไหลหลาก  แผนดินถลม  ภัยแลง  ภัย
หนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน  เป็นตน  
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 430,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565  คํานวณรอยละ
สองของประมาณการรายรับทุกประเภทตามขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป  ยกเวนประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินที่
มีผูอุทิศให  เงินบริจาค  และเงินอุดหนุน  ไมตองนํามา
คํานวณ หากมีรายการคางสงหรือสงขาดเงินสมทบในปงบ
ประมาณที่ผานมาใหตั้งงบประมาณเพื่อสงสมทบใหครบถวน
ทุกรายการ

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลดงหมอ
ทอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,025,295 บาท

งบบุคลากร รวม 7,947,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,059,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภา  รองประธานสภา  เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,203,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,544,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลตามอัตรากําลังใน
แผนอัตรากําลังที่มีอยูและที่ปรับปรุงตําแหนงเพิ่มเติมที่อยูใน
ความรับผิดชอบขอเบิกเงินของหนวยงานสํานักปลัด  ประกอบ
ดวยตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  หัวหนาสํานักปลัด  นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน  นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร  นักวิชาการสาธารณสุข  นัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/เจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  เจาพนักงานธุรการ  นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน หรือตําแหนงอื่นที่ปรับปรุงตําแหนงหรือกําหนดเพิ่มในหวงป
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสํานักปลัด

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนง
แกปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,328,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดสํานักปลัด
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 78,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพแกพนักงานจางสังกัดสํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 2,065,075 บาท
ค่าตอบแทน รวม 572,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
-คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เชน ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูอํานวยการการเลือก
ตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายอําเภอ นายทะเบียน
อําเภอ ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําหนวยเลือก
ตั้ง  บุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผู
อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)
-เงินคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก  คณะกรรมการคัดเลือก
-คาตอบแทนคณะกรรมการอื่นๆ

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักปลัดที่มี
สิทธิ์ไดรับตามระเบียบที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบล
สังกัดสํานักงานปลัด
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ค่าใช้สอย รวม 1,031,075 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการติด
ตั้งระบบอินเตอรเน็ต คาจางเหมาบริการระบบการสื่อสารภาย
ใน คาจางจัดทําและดูแลระบบเว็บไซต  คาจางเหมาบริการคนทํา
ความสะอาด คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คาจาง
เหมาบริการคนสวน คาจางเหมาบริการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารงานองคกร คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจาง
เหมาบริการอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลดงหมอทอง

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ เชน คา
ธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ของเจาหนาที่ทองถิ่น ฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่เกี่ยวของกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
-คารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม มาตรวจ
ราชการ นิเทศงาน ตรวจประเมินหนวยงาน ดูงาน เป็นตน
-คาเลี้ยงรับรองการประชุมตางๆ เชน การประชุมสภาทองถิ่น การ
ประชุมคณะกรรมการตางๆ
-คาใชจายในงานพิธีการ งานรัฐพิธี การจัดงานเนื่องในวันสําคัญที่
เกี่ยวของกับสถาบันพระมหาษัตริย วันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
ปยะมหาราช วันสําคัญของชาติ เชน คาตกแตงประดับสถานที่ใน
การจัดงาน คาวัสดุอุปกรณ ผาประดับ ผาริ้ว ธงตราสัญลักษณ ธง
ชาติ เสาธง ดอกไม ธูปเทียนแพร พานพุม พวงมาลา ป้ายเฉลิม
พระเกียรติ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและจําเป็น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารใชในการปฏิบัติงานในที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลดงหมอทอง  จํานวน  2 เครื่อง
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นหรือผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหเดินทางไป
ราชการ  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาที่พัก  เป็นตน

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 296,075 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น  คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น  เชน  คูหาลงคะแนน  บัตร
เลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  แบบพิมพเลือกตั้ง  หนังสือคูมือเลือก
ตั้ง  อื่น  ๆ รวมถึงคาใชจายในการสนับสนุนการเลือกตั้งระดับ
ตาง ๆ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุด เสียหาย
ใหสามารถใชการไดตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร อาคาร ตางๆ เตนท โต๊ะ เกาอี้ เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม คลิป
 สมุด ประวัติขาราชการ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับ
บริการ ประชาชน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ แผงกั้น
หอง นาฬิกา พรมปูพื้น เครื่องคํานวณเลข เกาอี้พลาสติก ป้าย
ชื่อ สํานักงานหรือหนวยงานฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชนไมกวาด ไมถู ไม
ม๊อบ จาน ชอน ถวย ชุดถวยกาแฟ  แกวน้ํา จานรอง ผา
ปู โต๊ะ น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดพื้น น้ํายาฆาเชื้อฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ เมาส แป้นพิมพ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 382,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าใชในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดง
หมอทอง ตลอดจนคาบริการอื่นที่เกี่ยวของกับการใชกระแสไฟฟ้า
ที่ทางการไฟฟ้าสวนภูมิภาคเรียกเก็บ
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท โทรสาร ใชในที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลดงหมอทอง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียที่ใชในงานราชการองคการบริหาร
สวนตําบลดงหมอทอง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการอินเตอร
เน็ต ใชในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงหมอทอง

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับ
เว็บไซต

งบเงินอุดหนุน รวม 12,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลมวง จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลมวง  เพื่อ
ใชจายในการดําเนินการตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบาน
มวง  จังหวัดสกลนคร

งานบริหารงานคลัง รวม 3,404,640 บาท
งบบุคลากร รวม 2,354,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,354,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,800,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลัง
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกผูอํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 487,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางสังกัดกอง
คลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ เงินคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คาตอบ
แทนคณะกรรมการอื่นๆ

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานแกผูอํานวยการ
กองคลังหรือผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองคลังที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาบริการคนทํา
ความสะอาด คาจางเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
ดงหมอทอง

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนตางๆ เชน คา
ธรรมเนียมศาล คาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรมฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง เลี้ยงรับรอง บุคคล คณะบุคคล คณะ
บุคคล ที่มาตรวจราชการ ประเมินองคกร นิเทศงานฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการบริการรับชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการบริการรับชําระภาษี  เชน  คา
ใชจายในการประชาสัมพันธ  คาวัสดุที่เกี่ยวของและจําเป็น  ฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นสังกัดกองคลัง

คาใชจายในการปรับปรุงขอมุลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและ
การจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินและการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บราย
ไดขององคการบริหารสวนตําบลดงหมอทอง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายใช
การไมไดใหใชการไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ เครื่องปรับอากาศ เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในการปฏิบัติราชการของกอง
คลัง เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม แบบพิมพ เครื่องคิดเลขฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบดวย น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอ
ลื่น  น้ํามันเกียร  น้ํามันจารบี  ใชสําหรับรถยนตสวนกลาง หรือ
สําหรับใชในการปฏิบัติงานราชการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลดงหมอทอง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใชในการประชาสัมพันธ
งานตางๆ เชนป้ายผา ป้ายไวนิล
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรใชในการปฏิบัติราชการกอง
คลัง เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร เมาท แป้น
พิมพฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียในการปฏิบัติงานราชการกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลดงหมอทอง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอินเตอรเน็ตหรือคาบริการอื่นที่เกี่ยวของกับการสื่อ
สารใชการปฏิบัติราชการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลดง
หมอทอง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 259,050 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได
รับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
การรักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑที่
กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาลปใหม สงกรานต หรือเทศกาล
อื่นหรือตามสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

วันที่พิมพ : 4/10/2564  13:45:47 หนา : 10/36



ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ใชในศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน กู
ชีพ กูภัย  ดับเพลิง  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ
 เชน ชุดดับเพลิง  ชุดกูชีพ กูภัย  ชุดปฏิบัติการหนวยแพทยฉุก
เฉิน ชุด  อปพร. รองเทา  หมวก  ถุงมือ  ฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเคมีดับเพลิง ถังเคมี
ดับเพลิง  อุปกรณถังดับเพลิง  สายสงน้ําดับเพลิง  เครื่องฉีดน้ําดับ
เพลิงแบบสพายหลัง  ไมตบไฟ  เป็นตน

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร  เชน  สัญญาณไฟจราจร  ไฟ
เตือน  ไฟวับวาบ  ไฟฉุกเฉิน  กระบองไฟ  กรวยจราจร  แผงกั้น
จราจร  เป็นตน

งบเงินอุดหนุน รวม 19,050 บาท
เงินอุดหนุน รวม 19,050 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานมวง จํานวน 19,050 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกสถานีตํารวจภูธรบานมวง  ดําเนิน
การตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตํารวจชุมชนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดงหมอทอง  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,432,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,643,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,643,940 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 739,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 790,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางสังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบดําเนินงาน รวม 761,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางสังกัดกองการศึกษา ฯ ที่มีสิทธิ์ไดรับคา
ตอบแทนประเภทนี้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลสังกัด
กองการศึกษาฯ

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหอํานาจหนาที่ของกองการ
ศึกษาฯเชนคาจางเหมารักษาความปลอดภัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาทําความสะอาด ตลอดการ
จางเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนเขารับการ
ฝึก อบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา เจาหนาที่ทองถิ่น
สังกัดกองการศึกษาฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง คาเลี้ยงรับรองบุคคล คณะบุคคล ที่มา
ตรวจประเมิน ตรวจเยี่ยม ดูงาน กองการศึกษาฯ หรือศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงหมอทอง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองการศึกษาฯ ที่ชํารุดเสียหายใหสามารถใชการได
ตามปกติ เชนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานใชในการปฏิบัติราชการของกองการ
ศึกาา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใชในการปฏิบัติราชการของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวใชในการปฏิบัติราชการของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยใชในการปฏิบัติ
ราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรใชในการปฏิบัติราชการ
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรใชในการปฏิบัติราชการของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 76,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงหวย
เปลือย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองลาด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงหวย
เปลือย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองลาด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงหวย
เปลือย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองลาด

งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัดลมติดผนัง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ดงหมอทอง ทั้ง 2 แหง จํานวน 10 ตัว

พัดลมระบายอากาศ (ดูดอากาศ) ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัดลมระบายอากาศ (ดูด
อากาศ) ขนาด 10 นิ้ว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
.ดงหมอทอง ทั้ง 2 แหง จํานวน 4 ตัว

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,141,255 บาท
งบบุคลากร รวม 2,628,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,628,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,064,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลตําแหนงครู
เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 329,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตําแหนงผูชวยผูดูแลเด็กเงิน
เพิ่มตางๆของพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกผูชวยผูดูแลเด็ก
งบดําเนินงาน รวม 3,013,895 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ เงินคาตอบแทนกรรมการตางๆ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกครูผูมีสิทธิ์ไดรับ
ค่าใช้สอย รวม 1,439,175 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมารถรับสงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจางเหมารถรับสงเด็กดอย
โอกาสทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดงหมอ
ทอง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการอบรมสัมมนา "จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎกระทรวง
การประกันสุขภาพการศึกษา พ.ศ.2561

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม
โครงการฯ ประกอบดวย คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสารและวัสดุเพื่อประกอบ
การอบรม และอื่นๆสําหรับพนักงานครู พนักงานจาง หรือผูรับผิด
ชอบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ดงหมอทอง ทั้ง 2 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก เบิกหักผลักสงให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่เกี่ยวของตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสําคัญของชาติ เชน กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมวันแม
แหงชาติ กิจกรรมวันขึ้นปใหม กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เชนวันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬบูชา กิจกรรมวันลอยกระทงฯ เบิกหักผลักสง
ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่เกี่ยวของในการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาตกแห
ตง จัดสถานที่ คาเครื่องเสียง คาเวที คาการแสดง คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่ม เป็นตน

โครงการจัดประชุมผูปกครอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวของตามโครงการจัดประชุมผู
ปกครอง นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการสงเสริมความรูในการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการสง
เสริมความรูในการป้องกันอุบัติเหตุในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เบิกผลัก
หักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการสงเสริมสุขภาพในชองปากของเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการ
สงเสริมสุขภาพในชองปากของเด็กปฐมวัย เบิกหักผลักสงใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา2565 จํานวน 972,175 บาท

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดง
หมอทอง จํานวน 2 แหง ดังนี้ 
1.คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง
ลาด เบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 282,975 บาท
2.คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดง
หวยเปลือย เบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 277,830 บาท
3.คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต
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.ดงหมอทอง กรณีนักเรียนยายมาเพิ่มระหวางปการ
ศึกษา 102,900 บาท
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
1.1 คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ศพด. บานหนอง
ลาด 93,500 บาทเบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.2 คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บานดงหวย
เปลือย 91,800 เบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบ
ต.ดงหมอทอง (อายุ-3-5 ป)
1.1 คาหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย คนละ 200บาท/ป เป็น
เงิน 21,800 บาท
-ศพด.บานดงหวยเปลือย 10,800 บาท
-ศพด.บานหนองลาด 14,400 บาท 
1.2 คาอุปกรณการเรียน คนละ 200บาท/ป เป็นเงิน 21,800 บาท
-ศพด.บานดงหวยเปลือย 10,800 บาท
-ศพด.บานหนองลาด 14,400บาท
1.3 คาเครื่องแบบนักเรียน คนะ 300บาท/ป เป็นเงิน 32,700
 บาท
-ศพด.บานดงหวยเปลือย 16,200 บาท
-ศพด.บานหนองลาด 16,500 บาท
1.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ 430บาท/ป  เป็นเงิน 46,870
 บาท
-ศพด.บานดงหวยเปลือย 23,220 บาท
-ศพด.บานหนองลาด  23,650 บาท
เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลดงหมอทองเบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการ
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงิน
รายได

ค่าวัสดุ รวม 1,474,720 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,474,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)
1. คาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน ศพด.บานดงหวย
เปลือย จํานวน 112,320 บาท
2.คาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน ศพด.บานหนอง
ลาด จํานวน 114,400 บาท
3.คาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานดงหวย
เปลือย จํานวน 388,960 บาท
4.คาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานหนอง
ลาด จํานวน 301,600 บาท
5.คาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานหนองทมทา
กระดัน จํานวน 247,520 บาท
6.คาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานนาขา
วิทยา จํานวน 145,600 บาท
7.คาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานซอม
ดู จํานวน 122,720 บาท
8.คาอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กที่รับสมัครเพิ่มใน
การรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน และเด็กยายมาระหวางปการ
ศึกษาเพื่อจายเป็นคาอาหารเสริมนม แกนักเรียน จํานวน 41,600
 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,499,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,499,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,499,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแก โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ประกอบดวย
1.คาอาหารกลางวันในโรงเรียนบานดงหวย
เปลือย จํานวน 785,400 บาท
2.คาอาหารกลางวันในโรงเรียนบานหนองลาด จํานวน 609,000
 บาท
3.คาอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองทมทากระ
ดัน จํานวน 499,800 บาท
4.คาอาหารกลางวันโรงเรียนนาขาวิทยา จํานวน 294,000 บาท
5.คาอาหารกลางวันโรงเรียนบานซอมดู จํานวน 247,800 บาท
6.คาอาหารกลางวันโรงเรียน กรณีนักเรียนยายมาเพิ่มระหวางป
การศึกษา จํานวน 63,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 530,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  ผูปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดง
หมอทอง
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินการป้องกัน ควบคุมและระงับโรค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการป้องกัน  ควบคุมและระงับ
โรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  เชน  การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019 (โควิด-19)  การป้องกันควบคุมโรคไขเลือด
ออก  เป็นตน

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปนิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  ทราย
เคลือบสารทีมีฟอส  น้ํายาเคมีกําจัดยุงและแมลง น้ํายาพนหมอก
ควัน  หนากากอนามัย  ชุดป้องกันเชื้อโรคแบบใชครั้งเดียว  สําลี
และผาพันแผล  เวชภัณฑ  เคมีภัณฑ  แอลกอฮอล  เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) คลอรีน  สารสม  น้ํายาตางๆ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกหมูบานในเขตพื้นที่  สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  หมู
บานละ  20,000  บาท  จํานวน  11  หมูบาน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,282,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,076,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,076,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 687,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองสวัสดิการ
สังคม  ประกอบดวย  นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม  1  อัตรา  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  1  อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองสวัสดิการสังคม  ตําแหนง  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 303,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดกองสวัสดิการ
สังคม  ประกอบดวย  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน  1  อัตรา  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางสังกัดกอง
สวัสดิการสังคม

งบดําเนินงาน รวม 205,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
สวัสดิการสังคม  ที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองสวัสดิการสังคม  ที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนเขารับการฝึก
อบรม  ประชุม  สัมมนา  ของเจาหนาที่ทองถิ่นสังกัดกอง
สวัสดิการสังคม 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นสังกัดกองสวัสดิการสังคม  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาที่พัก  ฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา  ซอมแซมทรัพยสินในความรับผิดชอบ
ของกองสวัสดิการสังคมที่ชํารุดเสียหายใหใชการไดตาม
ปกติ  เชน  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร  โต๊ะ  เกาอี้ ฯ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  สมุด ปากกา ดินสอ  เครื่องคิดเลข  ที่เจาะ
กระดาษ ฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ป้ายผา  ป้ายไว
นิล  ฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับหมึก  แป้น
พิมพ  เมาท  ฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,600 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาอินเตอร
เน็ต  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือครอบครัวผูมีรายไดนอยไรที่พึ่งที่ประสบ
ความเดือดรอน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือครอบครัวผูมีรายไดนอยไรที่พึ่งที่ประสบ
ความเดือดรอน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
แกไขปัญยาเสพติด  เชน  การรณรงค  การจัดกิจกรรมในการตอ
ตานยาเสพติด  การฝึกอบรม  การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ฯ  

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ/กลุมสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพ  กลุมสตรี  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาวัสดุฝึกอบรม ฯ

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดสและการตั้งครรภในวัยรุน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค
ป้องกันโรคเอดสและการตั้งครรภในวัยรุน  เชน  คาวัสดุในการฝึก
อบรมหรือการรณรงค  คาสมนาคุณวิทยกร  
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน  เชน  การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  การฝึกอบรมใหความรูแกประชาชน  การ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน  การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  ฯ

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ/วันผูสูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมสุขภาพผู
สูงอายุ  ผูพิการ  หรือคาใชจายในการจัดงานวันผูสูง
อายุ  เชน  คาวัสดุที่จําเป็นตองใชในการจัดงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  เป็นตน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชนตําบลดงหมอ
ทอง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชนตําบลดงหมอทองและ
จัดหาอุปกรณการกีฬาสอดคลองกับสภาพพื้นที่และความตองการ
ของชุมชน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการศึกษารวบรวมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นตําบลดงหมอทอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการศึกษารวบ
รวมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นตําบลดงหมอทอง เชน คาวัสดุ อุปกรณ
และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในงาน
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนเงินงบประมาณใหแกคณะกรรมการหมูบานขี้เหล็ก หมู 1 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป

อุดหนุนเงินงบประมาณใหแกคณะกรรมการหมูบานซอมดู หมู 6 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการสงเสริมงานประเพณีงานบุญบั้งไฟ
อุดหนุนเงินงบประมาณใหแกคณะกรรมการหมูบานดงหวยเปลือย 
หมู 5

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการสงเสริมประเพณีชุมชนหมอเยา(งาน
บุญเลี้ยงผีหมอ)

อุดหนุนเงินงบประมาณใหแกคณะกรรมการหมูบานดงหวยเปลือย 
หมู 7

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อดําเนินการตามโครงการสงเสริมงานประเพณีบุญมหาชาติ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,003,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,761,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,761,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,046,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ประกอบดวย ผู
อํานวยการกองชาง 1 อัตรา  วิศวกรโยธา  1  อัตรา  นายชาง
โยธา  2  อัตรา  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 632,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองชาง  ประกอบ
ดวย  ผูชวยชางสํารวจ  1 อัตรา  ผูชวยชางไฟฟ้า  1  อัตรา  ผู
ชวยเจาหนาที่การประปา  1  อัตรา  ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 40,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางสังกัดกอง
ชางที่มีสิทธิ์ไดรับเงินเพิ่มประเภทนี้

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับเงินประเภทนี้

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับเงิน
คาตอบแทนประเภทนี้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบลผูมี
สิทธิ์ไดรับเงินคาตอบแทนประเภทนี้

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนตาง ๆ เชน คาลง
ทะเบียนเขารับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  เป็นตน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาที่พัก เป็นตน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา  ซอมแซม  ทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายให
สามารถใชการไดตามปกติ  เชน  เครื่องปรับ
อากาศ  คอมพิวเตอร อาคาร หองน้ํา  เป็นตน
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  เทป
กาว แฟ้ม  ตรายาง  เครื่องเจาะกระดาษ  เครื่องเย็บระดาษ  เป็น
ตน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ฟวส  เทปพันสาย
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า  เบรก
เกอร  เป็นตน

วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน  สี  ปูนซีเมนต  ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ ไมตาง ๆ คอน  คีม ทราย  ยางมะตอย
สําเร็จรูป  กระเบื้อง  สังกะสี  เหล็กเสน  แปรงทาสี  โถสวม  เทป
วัดระยะ  ตลับเมตร  อางลางมือ  หนากากใสเชื่อมเหล็ก  นั่ง
ราน  ชุดทดสอบความขนเหลวคอนกรีต  เป็นตน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แป้นพิมพ  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  สายเคเบิล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร  เป็นตน

วันที่พิมพ : 4/10/2564  13:45:47 หนา : 27/36



งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล  จํานวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอยกวา 4 GHz จ านวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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งานก่อสร้าง รวม 5,640,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา  ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง  เชน  ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต  ถนนดิน
ลูกรัง สะพาน  อาคารตาง ๆ  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  หรือ
ทรัพยสินอื่นในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดง
หมอทอง  ที่ชํารุดเสียหายจากการใชงานเป็นเวลานาน  เสื่อม
สภาพ  หรือจากสาเหตุอื่นใด  ใหสามารถใชการไดดีตามปกติ    

งบลงทุน รวม 5,140,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,140,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน บานซอมดู  หมูที่ 6 จํานวน 464,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู
บาน บานซอมดู หมูที่ 6  ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 600 ตารางเมตร ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร กอ
สรางตามแบบ อบต.ดงหมอทองกําหนด (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565)

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน บานดงหวยเปลือย  หมู
ที่ 11

จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู
บาน  บานดงหวยเปลือย  หมูที่  11  ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร กอ
สรางตามแบบ อบต.ดงหมอทองกําหนด (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565)
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โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน บานดงหวยเปลือย  หมู
ที่ 5

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู
บาน  บานดงหวยเปลือย  หมูที่ 5  ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร กอ
สรางตามแบบ อบต.ดงหมอทองกําหนด  (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565)

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน บานดงหวยเปลือย  หมู
ที่ 7

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู
บาน  บานดงหวยเปลือย  หมูที่ 7  ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 180 ตารางเมตร ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร กอ
สรางตามแบบ อบต.ดงหมอทองกําหนด  (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565)

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน บานโนนสวรรค  หมูที่ 
9

จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู
บาน  บานโนนสวรรค  หมูที่ 9  ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร กอ
สรางตามแบบ อบต.ดงหมอทองกําหนด  (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565)

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน บานโนนแสงทอง  หมูที่ 
10

จํานวน 374,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนแสง
ทอง หมูที่ 10 ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว  124 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา  620  ตารางเมตร  ลูกรังไหลทางขาง
ละ  0.50 เมตร กอสรางตามแบบ  อบต.ดงหมอทอง
กําหนด  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบาน บานขี้เหล็ก  
หมูที่ 1

จํานวน 421,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมูบาน บานขี้เหล็ก  หมูที่  1  ปริมาณ
งาน ขนาด กวาง 0.60 เมตร สูงเฉลี่ย 0.58 เมตร (พรอมฝา
ปด) ความยาว 200 เมตร และบอพักตะกอน (พรอมฝา
ปด) จํานวน 2 บอ กอสรางตามแบบ อบต.ดงหมอทอง
กําหนด  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบาน บานดงหวย
เปลือย  หมูที่ 7

จํานวน 424,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมูบาน บานดงหวยเปลือย  หมูที่  7  ปริมาณ
งาน ขนาด กวาง 0.60 เมตร สูงเฉลี่ย 0.58 เมตร (พรอมฝา
ปด) ความยาว 148 เมตร และบอพักตะกอน (พรอมฝา
ปด) จํานวน 2 บอ กอสรางตามแบบ อบต.ดงหมอทอง
กําหนด  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบาน บานหนองทม  
หมูที่ 4

จํานวน 466,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมูบาน บานหนองทม  หมูที่  4  ปริมาณ
งาน ขนาด กวาง 0.60 เมตร สูงเฉลี่ย 0.58 เมตร (พรอมฝา
ปด) ความยาว 218 เมตร เมตร และบอพักตะกอน (พรอมฝา
ปด) จํานวน 4 บอ กอสรางตามแบบ อบต.ดงหมอทอง
กําหนด  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบาน บานหนองลาด  
หมูที่ 2

จํานวน 393,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมูบาน บานหนองลาด  หมูที่  2  ปริมาณงาน ชวงที่ 1 ขนาด
กวาง 0.60 เมตร สูงเฉลี่ย 0.58 เมตร (พรอมฝาปด) ความยาว 88
 เมตร และบอพักตะกอน (พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก) จํานวน 2
 บอ ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 0.60 เมตร สูงเฉลี่ย 0.58 เมตร (พรอม
ฝาปด) ความยาว 92 เมตร และบอพักตะกอน (พรอมฝาปด
ตะแกรงเหล็ก) จํานวน 2 บอ วางทอระบายน้ํา คสล.ชนิดปากลิ้น
ราง ชั้น 3 ขนาด  0.40x1.00 เมตร จํานวน 4 เมตร กอสรางตาม
แบบ อบต.ดงหมอทองกําหนด  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565)

โครงการกอสรางศาลาพักญาติ บานนาขา  หมูที่ 3 จํานวน 414,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางศาลาพักญาติ บานนาขา  หมู
ที่  3  ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่ไมนอย
กวา 96 ตารางเมตร กอสรางตามแบบ อบต.ดงหมอทอง
กําหนด  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บานทากระดัน  หมูที่ 8 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง  ตอเติมศาลาประชาคม บานทากระ
ดัน  หมูที่  8  ปริมาณงานประกอบดวย  งานโครงสราง
วิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  งาน
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  และงานผังบริเวณและงาน
กอสรางประกอบอื่น ๆ กอสรางตามแบบ อบต.ดงหมอทอง
กําหนด  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k)  คากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค  สิ่งสาธารณูปการ  หรือสิ่งกอสรางตาง ๆ 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,167,300 บาท

งบบุคลากร รวม 762,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 762,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 600,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองสงเสริมการ
เกษตร  ประกอบดวย  นักบริหารงานการเกษตร  1 อัตรา  นัก
วิชาการเกษตร  1  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกผูอํานวยการกองสงเสริมการ
เกษตร  จํานวน  1  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดกองสงเสริมการ
เกษตร  คือ  คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางใน
สังกัดกองสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนทองถิ่นในสังกัดกอง
สงเสริมการเกษตรที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ในสังกัดกองสงเสริมการเกษตร  ที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบที่เกี่ยว
ของ
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและหรือคาลงทะเบียน  เชน  คาลง
ทะเบียนเขารับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  ฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ทองถิ่นหรือผูที่ไดรับคําสั่งจากผูบริหารทองถิ่นใหเดินทางไป
ราชการ  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาที่พัก  คาพาหนะ  เป็นตน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ ฯ เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุ อุปกรณฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาใชจายอื่นที่จําเป็นและที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการ  ฯ

โครงการสงเสริมและแลกเปลี่ยนขาวพันธุดี จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ ฯ เชน  คาพันธุขาว  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ อุปกรณฝึกอบรม  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาใชจายอื่นที่จําเป็นและที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินการตามโครงการนี้

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ ฯ เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุ อุปกรณฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาใชจายอื่นที่จําเป็นและที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการ  ฯ

โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  คาใชจายอื่นที่
จําเป็นและที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามโครงการนี้

วันที่พิมพ : 4/10/2564  13:45:47 หนา : 34/36



โครงการอบรมและสงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ ฯ เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุ อุปกรณฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาใชจายอื่นที่จําเป็นและที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการ  ฯ

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพปศุสัตว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ ฯ เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุ อุปกรณฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาใชจายอื่นที่จําเป็นและที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการ  ฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา  คาซอมแซม  ทรัพยสิน  ใหใชการไดดี
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ที่
เจาะกระดาษ  ฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน  ดิน  ปุ๋ย  พันธุ
พืช จอบ เสียม  คราด  กรรไกรตัดกิ่ง  ถุงดํา  ฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ป้ายผา  ป้ายไว
นิล ฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แป้นพิมพ  เมาท  ตลับ
หมึก  ฯ
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม  สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมหรือ
การสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี

โครงการสงเสริมการปลูกตนไม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการ
ปลูกตนไม
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