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ข้อบัญญัต ิ

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 

อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
เขต/อ าเภอ เมืองขอนแก่น    จังหวัดขอนแก่น 

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

196  หมู่ที่ 11  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล ดอนหัน 
  เขต/อ าเภอ เมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40260 

      
   

พื้นที่ 53.80 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 10,062 คน 
ชาย 4,909 คน 
หญิง 5,153 คน 

   
   

 ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 

อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
     
           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู๎บริหารขององค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน จะได๎เสนอรํางข๎อบัญญัติ งบประมาณ
รายจํายประจ าปีตํอสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู๎บริหารองค๑การ
บริหารสํวนต าบลดอนหันจึงขอชี้แจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตํอไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563  

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 54,068,458.82 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 24,375,271.70 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 17,355,151.29 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได๎กันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย  

       จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน  

       จ านวน 6 โครงการ รวม 5,065,210.00 บาท 
  1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 61,461,198.45 บาท ประกอบด๎วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 370,867.83 บาท 
   หมวดคําธรรมเนียม 

คําปรับ และใบอนุญาต 
จ านวน 1,147,622.00 บาท 

   หมวดรายได๎จาก
ทรัพย๑สิน 

จ านวน 376,578.23 บาท 

   หมวดรายได๎จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย๑ 

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 140,400.15 บาท 
   หมวดรายได๎จากทุน จ านวน 4,000.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 27,638,195.56 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 31,783,534.68 บาท 
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  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 736,680.10 บาท 
  (3) รายจํายจริง จ านวน 52,075,371.04 บาท ประกอบด๎วย 
   งบกลาง จ านวน 19,183,077.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 15,826,765.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 7,984,813.04 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 6,013,176.00 บาท 
   งบรายจํายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,067,540.00 บาท 
  (4) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค๑  

    จ านวน 736,680.10 บาท 
  (5) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม จ านวน 2,534,441.98 บาท 
  (6) รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจํายที่จํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรํางข๎อบัญญัติ  งบประมาณรายจําย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 

อ.เมืองขอนแกํน  จ.ขอนแกํน 
        

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,154,326 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 929,760 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,036,448 
  แผนงานสาธารณสุข 2,565,860 
  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 90,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,974,060 
  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 835,400 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,180,000 
  แผนงานการเกษตร 1,081,080 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 22,138,066 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 64,225,000 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 

อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 18,087,177.46 21,135,831.00 22,138,066.00 

  งบบุคลากร 15,542,255.00 17,878,359.00 19,078,848.00 

  งบด าเนินงาน 8,062,496.86 10,794,810.00 12,247,206.00 

  งบลงทุน 3,751,556.99 7,738,000.00 8,040,880.00 

  งบรายจํายอื่น 15,000.00 0.00 0.00 
  งบเงินอุดหนุน 4,241,672.42 3,953,000.00 2,720,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 49,700,158.73 61,500,000.00 64,225,000.00 

รวม 49,700,158.73 61,500,000.00 64,225,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 

อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรํางข๎อบัญญัติ  งบประมาณรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 
อ.เมืองขอนแกํน  จ.ขอนแกํน 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,154,326 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 929,760 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,036,448 
  แผนงานสาธารณสุข 2,565,860 
  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 90,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,974,060 
  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 835,400 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,180,000 
  แผนงานการเกษตร 1,081,080 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 22,138,066 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 64,225,000 
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หน๎า : 1/1 

                                             รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                                                          องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 
                                                             อ.เมืองขอนแกํน  จ.ขอนแกํน 

                      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                    งาน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

คลัง 
รวม 

    
งบ 

  
        
          

    งบบุคลากร 7,994,160 3,169,860 11,164,020 
        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,121,800 0 3,121,800 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,872,360 3,169,860 8,042,220 
    งบด าเนินงาน 2,947,306 955,000 3,902,306 
        คําตอบแทน 1,210,000 510,000 1,720,000 
        คําใช๎สอย 950,306 235,000 1,185,306 
        คําวัสดุ 335,000 200,000 535,000 
        คําสาธารณูปโภค 452,000 10,000 462,000 
    งบลงทุน 88,000 0 88,000 
        คําครุภัณฑ๑ 88,000 0 88,000 
                                  

รวม 
11,029,466 4,124,860 15,154,326 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                    งาน งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

รวม 

    
งบ 

  
        
          

    งบบุคลากร 695,760 0 695,760 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 695,760 0 695,760 
    งบด าเนินงาน 24,000 210,000 234,000 
        คําตอบแทน 24,000 30,000 54,000 
        คําใช๎สอย 0 100,000 100,000 
        คําวัสดุ 0 80,000 80,000 
                                  

รวม 
719,760 210,000 929,760 
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แผนงานการศึกษา 
               งาน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน

และ
ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

รวม 
   

งบ 
  

       
         

   งบบุคลากร 2,372,268 0 0 2,372,268 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,372,268 0 0 2,372,268 
   งบด าเนินงาน 477,400 2,433,900 30,000 2,941,300 
       คําตอบแทน 227,400 0 0 227,400 
       คําใช๎สอย 150,000 755,000 30,000 935,000 
       คําวัสดุ 100,000 1,638,900 0 1,738,900 
       คําสาธารณูปโภค 0 40,000 0 40,000 
   งบลงทุน 0 42,880 0 42,880 
       คําครุภัณฑ๑ 0 42,880 0 42,880 
   งบเงินอุดหนุน 0 2,680,000 0 2,680,000 
       เงินอุดหนุน 0 2,680,000 0 2,680,000 
                                 

รวม 
2,849,668 5,156,780 30,000 8,036,448 

    
แผนงานสาธารณสุข 

                    งาน 
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข

และงาน
สาธารณสุข

อ่ืน 

งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

รวม 

   
งบ 

  
       
         

   งบบุคลากร 2,031,360 0 0 2,031,360 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,031,360 0 0 2,031,360 
   งบด าเนินงาน 0 314,500 220,000 534,500 
       คําตอบแทน 0 144,000 100,000 244,000 
       คําใช๎สอย 0 75,500 50,000 125,500 
       คําวัสดุ 0 95,000 70,000 165,000 
                                 

รวม 
2,031,360 314,500 220,000 2,565,860 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

                    งาน งานสวัสดิการ
สังคมและ

สังคม
สงเคราะห ์

รวม 
      

งบ 
  

          
            

      งบด าเนินงาน 90,000 90,000 
          คําใช๎สอย 90,000 90,000 
                                    

รวม 
90,000 90,000 

       
แผนงานเคหะและชุมชน 

                    งาน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

งานบ าบัด
น้ าเสีย 

รวม 
  

งบ 
  

      
        

  งบบุคลากร 1,893,960 0 0 0 1,893,960 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,893,960 0 0 0 1,893,960 
  งบด าเนินงาน 942,000 557,000 1,490,000 361,100 3,350,100 
      คําตอบแทน 266,000 0 50,000 0 316,000 
      คําใช๎สอย 346,000 557,000 1,010,000 361,100 2,274,100 
      คําวัสดุ 330,000 0 430,000 0 760,000 
  งบลงทุน 22,000 0 0 2,708,000 2,730,000 
      คําครุภัณฑ๑ 22,000 0 0 0 22,000 
      คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 0 0 0 2,708,000 2,708,000 
                                

รวม 
2,857,960 557,000 1,490,000 3,069,100 7,974,060 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               งาน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็ง
ชุมชน 

รวม 

    
งบ 

  
        
          

    งบบุคลากร 545,400 0 545,400 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 545,400 0 545,400 
    งบด าเนินงาน 5,000 245,000 250,000 
        คําตอบแทน 5,000 0 5,000 
        คําใช๎สอย 0 245,000 245,000 
    งบเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000 
        เงินอุดหนุน 0 40,000 40,000 
                                  

รวม 
550,400 285,000 835,400 

     
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                    งาน 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 
    

งบ 
  

        
          

    งบด าเนินงาน 200,000 40,000 240,000 
        คําใช๎สอย 200,000 40,000 240,000 
                                  

รวม 
200,000 40,000 240,000 

     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                    งาน งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 
      

งบ 
  

          
            

      งบลงทุน 5,180,000 5,180,000 
          คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 5,180,000 5,180,000 
                                    

รวม 
5,180,000 5,180,000 
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แผนงานการเกษตร 
               งาน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและ

ป่าไม้ 
รวม 

    
งบ 

  
        
          

    งบบุคลากร 376,080 0 376,080 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 376,080 0 376,080 
    งบด าเนินงาน 585,000 120,000 705,000 
        คําตอบแทน 35,000 0 35,000 
        คําใช๎สอย 30,000 120,000 150,000 
        คําวัสดุ 20,000 0 20,000 
        คําสาธารณูปโภค 500,000 0 500,000 
                                  

รวม 
961,080 120,000 1,081,080 

     
แผนงานงบกลาง 

                    งาน 
งบกลาง รวม 

      
งบ 

  
          
            
      งบกลาง 22,138,066 22,138,066 
          งบกลาง 22,138,066 22,138,066 
                                    

รวม 
22,138,066 22,138,066 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 16 จาก 142 

 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 87 จึงตราข๎อบัญญัติขึ้นไว๎โดยความเห็นชอบของสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล
ดอนหัน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองขอนแกํน 

 
ข๎อ 1. ข๎อบัญญัติ นี้เรียกวํา ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ข๎อ 2. ข๎อบัญญัติ นี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต๎นไป 

 
ข๎อ 3. งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
        เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 64,225,000 บาท 

 

ข๎อ 4. งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 64,225,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได๎ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,154,326 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 929,760 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,036,448 
  แผนงานสาธารณสุข 2,565,860 
  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 90,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,974,060 
  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 835,400 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,180,000 
  แผนงานการเกษตร 1,081,080 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 22,138,066 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 64,225,000 
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ข๎อ 5. งบประมาณรายจํายเฉพาะการ จํายจากรายได๎ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        

 

 
ข๎อ 6. ให๎ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล ปฏิบ๎ติหน๎าที่ นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล
ปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติให๎เป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงินของ
องค๑การบริหารสํวนต าบล 

         ข๎อ 7. ให๎ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล ปฏิบ๎ติหน๎าที่ นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลมี
หน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

    
  ประกาศ ณ วันที่ .........3  กันยายน  2563............... 
   

 

   

    (ลงนาม)......................................... 

   
     (นายเชิดชัย  เจริญศักดิข์จร) 

   
     ต าแหนํง ปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล      
 ปฏิบัติหนา๎ที่ นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล 

อนุมัติ 
 

  

 

 
    

(ลงนาม).................................................. 
 

(นายศิริวัฒน๑  พินิจพานิชย๑) 
 

ต าแหนํง นายอ าเภอเมืองขอนแกํน 
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วันที่พมิพ๑ : 25/8/2563  11:10:18 

         

หน๎า : 1/1 

รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 
 อ าเภอ เมืองขอนแกํน  จังหวัดขอนแกํน 
         
                  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 0.00 0.00 0.00 925,000.00 0.00 % 925,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,773,381.25 1,618,425.57 1,614,364.38 87,883.00 0.00 % 87,880.00 

     ภาษีบ ารุงท๎องท่ี 95,049.04 93,518.72 90,212.74 2,034.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีป้าย 111,875.00 116,112.00 137,983.00 116,000.00 18.97 % 138,000.00 
รวมหมวดภาษีอากร 1,980,305.29 1,828,056.29 1,842,560.12 1,130,917.00     1,150,880.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

              

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

3,220.40 1,833.30 3,627.80 2,000.00 80.00 % 3,600.00 

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

1,940.00 1,950.00 2,700.00 2,000.00 35.00 % 2,700.00 

     คําธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย 

652,540.00 764,726.00 807,349.00 764,700.00 4.62 % 800,000.00 
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     คําธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ
หรือสิ่งปฏิกูล 

10,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00 % 10,000.00 

     คําธรรมเนียมในการออก
หนังสือรับรองการแจ๎งสถานท่ี
จ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 

     คําธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย๑ 

2,100.00 3,380.00 2,510.00 3,000.00 -16.67 % 2,500.00 

     คําธรรมเนียมอื่น ๆ 5,210.00 5,510.00 6,150.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 

     คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 

     คําปรับการผิดสัญญา 242,732.00 193,721.00 13,368.00 193,700.00 -94.84 % 10,000.00 

     คําปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 160.00 0.00 100.00 % 10,000.00 

     คําใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน 
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -66.67 % 5,000.00 

     คําใบอนุญาตประกอบการค๎า
ส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ 

14,880.00 13,500.00 10,360.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00 

     คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ี
จ าหนํายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมี
พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

69,010.00 65,622.00 66,536.00 65,000.00 1.54 % 66,000.00 

     คําใบอนุญาตอื่นๆ 16,340.00 12,710.00 10,290.00 13,000.00 -23.08 % 10,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
1,017,972.40 1,077,952.30 938,050.80 1,079,400.00     943,800.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
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     ดอกเบี้ย 306,834.71 326,367.25 382,301.19 326,000.00 -7.98 % 300,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 306,834.71 326,367.25 382,301.19 326,000.00     300,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     คําขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 97,720.00 93,330.18 108,550.00 93,000.00 7.53 % 100,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 97,720.00 93,330.18 108,550.00 95,000.00     102,000.00 
หมวดรายได้จากทุน               

     คําขายทอดตลาดทรัพย๑สิน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 2,000.00     0.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต๑ 713,580.47 784,761.09 787,161.10 784,800.00 -10.81 % 700,000.00 
     ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

9,003,092.42 10,096,340.98 10,511,601.83 10,096,500.00 -0.96 % 10,000,000.00 

     ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได๎ฯ 

4,984,090.12 5,308,430.01 4,982,436.97 5,308,500.00 -15.23 % 4,500,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 216,325.05 315,895.75 207,438.80 316,000.00 -36.71 % 200,000.00 
     ภาษีสุรา 2,081,053.76 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 5,015,094.72 8,027,624.04 8,753,508.87 8,028,000.00 -0.35 % 8,000,000.00 

     คําภาคหลวงแรํ 90,208.34 71,181.57 152,283.90 71,200.00 110.67 % 150,000.00 

     คําภาคหลวงปิโตรเลียม 306,538.37 215,545.65 272,394.14 216,000.00 -7.41 % 200,000.00 
     คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

4,099,291.00 4,164,511.00 4,427,077.00 4,165,000.00 -3.96 % 4,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,509,274.25 28,984,290.09 30,093,902.61 28,986,000.00     27,750,000.00 
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน๎าท่ีและ
ภารกิจถํายโอนเลือกท า 

26,243,301.82 27,533,981.52 30,276,811.61 29,880,683.00 13.71 % 33,978,320.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,243,301.82 27,533,981.52 30,276,811.61 29,880,683.00     33,978,320.00 
รวมทุกหมวด 56,155,408.47 59,843,977.63 63,642,176.33 61,500,000.00     64,225,000.00 
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               วันที่พมิพ๑ : 25/8/2563  11:11:51 
    

หน๎า : 1/1 
 

                          รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 

อ.เมืองขอนแกํน  จ.ขอนแกํน 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  64,225,000   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 1,150,880 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง จ านวน 925,000 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 87,880 บาท 

  
ภาษีป้าย จ านวน 138,000 บาท 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 943,800 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 3,600 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,700 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 800,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 10,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ๎งสถานที่จ าหนําย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 3,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย๑ จ านวน 2,500 บาท 

  
คําธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 6,000 บาท 

  
คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 3,000 บาท 

  
คําปรับการผิดสัญญา จ านวน 10,000 บาท 

  
คําปรับอ่ืน ๆ จ านวน 10,000 บาท 

  
คําใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จ านวน 5,000 บาท 

  
คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ 

จ านวน 10,000 บาท 

  
คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 2,000 บาท 

  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 66,000 บาท 

  
คําใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 10,000 บาท 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 300,000 บาท 

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 102,000 บาท 

  
คําขายแบบแปลน จ านวน 2,000 บาท 

  
รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 100,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,750,000 บาท 

  
ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต๑ จ านวน 700,000 บาท 

  
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,000,000 บาท 

  
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได๎ฯ จ านวน 4,500,000 บาท 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 200,000 บาท 

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 8,000,000 บาท 

  
คําภาคหลวงแรํ จ านวน 150,000 บาท 

  
คําภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 200,000 บาท 

  
คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 4,000,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,978,320 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่และ
ภารกิจถํายโอนเลือกท า 

จ านวน 33,978,320 บาท 
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วนัที่พมิพ๑ : 25/8/2563  11:13 
           
         

หน๎า : 1/1 

               รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 

อ าเภอเมืองขอนแกํน    จังหวัดขอนแกํน 
        

                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
 

    เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080.00 393,148.00 0.00 3,180.00 16,632.08 % 532,080 

 
    

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รอง
นายก 

45,600.00 33,692.00 0.00 22,800.00 100 % 45,600 

     เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600.00 33,692.00 0.00 22,800.00 100 % 45,600 
 

    
เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค๑การบริหารสํวน
ต าบล 

90,720.00 67,032.00 0.00 45,360.00 100 % 90,720 

 
    

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

2,700,240.00 2,612,040.00 2,570,712.00 2,468,400.00 -2.46 % 2,407,800 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,414,240.00 3,139,604.00 2,570,712.00 2,562,540.00     3,121,800 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 3,902,880.00 4,126,920.00 4,292,652.00 5,436,349.00 -28.22 % 3,902,280 
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    เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน 8,220.00 330.00 0.00 0.00 0 % 0 
     เงินประจ าต าแหนํง 252,000.00 252,000.00 252,000.00 330,000.00 -18.18 % 270,000 
     คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 227,340.00 238,560.00 250,140.00 517,020.00 -45.83 % 280,080 
     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1,999,664.00 1,874,156.00 1,906,696.00 618,240.00 -35.95 % 396,000 
     เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง 197,272.00 195,433.00 193,595.00 72,000.00 -66.67 % 24,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,587,376.00 6,687,399.00 6,895,083.00 6,973,609.00     4,872,360 
 รวมงบบุคลากร 10,001,616.00 9,827,003.00 9,465,795.00 9,536,149.00     7,994,160 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑
แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 -59.09 % 450,000 

     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 420.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
     คําเชําบ๎าน 258,100.00 268,600.00 334,678.00 529,200.00 5.82 % 560,000 
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 51,791.75 42,148.50 81,650.00 189,800.00 -5.16 % 180,000 
 รวมค่าตอบแทน 310,311.75 310,748.50 416,328.00 1,839,000.00     1,210,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 180,025.00 191,538.50 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 104,296.50 176,000.00 13.64 % 200,000 
     รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,447.00 46,759.00 8,105.00 30,000.00 33.33 % 40,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

คําใช๎จํายโครงการจัดการเลือกตั้งของ
องค๑การบริหารสํวนต าบล 

0.00 0.00 112,500.00 0.00 100 % 300,000 

 

      

คําใช๎จํายโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี"
วันแมํแหํงชาติ" 

13,438.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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คําใช๎จํายโครงการจัดท าแผนพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

       คําใช๎จํายในการจัดงานเน่ืองในวันส าคัญ 500.00 1,570.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

      
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0.00 46,060.00 68,897.00 100,000.00 0 % 100,000 

 
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

126,734.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการจัดงานวันคล๎ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลท่ี 9 และ "วัน
พํอแหํงชาติ" 

0.00 0.00 29,743.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

0.00 19,820.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
รัชกาลท่ี 10 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 

      

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  "วันแมํแหํงชาติ" 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,306 

 

      

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู๎ด๎าน
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีของพนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 

      

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับ
ผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนต าบลดอนหัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

       โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ตาม พ.ร.บ. 0.00 0.00 15,480.00 0.00 0 % 0 
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ข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

      
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
สํงเสริมความโปรํงใสตามหลักธรรมา 
ภิบาลส าหรับเจ๎าหน๎าท่ี อบต.ดอนหัน 

0.00 12,618.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่อง
ผลประโยชน๑ทับซ๎อนให๎กับบุคลากรของ 
อบต.ดอนหัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 146,676.83 145,513.26 208,810.00 160,000.00 -25 % 120,000 
 รวมค่าใช้สอย 482,820.83 463,878.76 547,831.50 486,000.00     950,306 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 128,629.00 63,432.00 85,551.00 100,000.00 0 % 100,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,700.00 8,300.00 7,340.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุงานบ๎านงานครัว 14,819.00 18,396.00 14,193.00 20,000.00 25 % 25,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0.00 0.00 8,890.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 58,049.00 59,264.00 58,485.00 50,000.00 20 % 60,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร๑ 21,700.00 50,825.00 99,940.00 115,000.00 -13.04 % 100,000 
 รวมค่าวัสดุ 224,897.00 200,217.00 274,399.00 315,000.00     335,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     คําไฟฟ้า 263,315.10 273,272.38 299,684.35 300,000.00 0 % 300,000 
     คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 6,120.00 6,888.00 7,818.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 
     คําบริการโทรศัพท๑ 8,200.94 7,309.20 5,526.05 12,000.00 0 % 12,000 
     คําบริการไปรษณีย๑ 326.00 493.00 1,016.00 10,000.00 0 % 10,000 
     คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 127,469.84 114,323.25 107,214.00 127,800.00 -6.1 % 120,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 405,431.88 402,285.83 421,258.40 464,800.00     452,000 
 รวมงบด าเนินงาน 1,423,461.46 1,377,130.09 1,659,816.90 3,104,800.00     2,947,306 
   งบลงทุน               
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  ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ๑ส านักงาน               
 

      

เก๎าอี้ส าหรับเจ๎าหน๎าท่ี บุ PVC สีด า 
ขนาด 58x60x90 ซม. ปรับระดับสูง - 
ต่ าได๎ ขาเหล็กชุมโครเมี่ยม จ านวน 4 ตัว 
ๆ 2,200 บาท (ตั้งจํายตามราคา
ท๎องตลาด)  

0.00 0.00 0.00 8,800.00 -100 % 0 

 

      
คําจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพร๎อมติดตั้ง 
(ชนิดแขวน ขนาดไมํน๎อยกวํา 18,000 
BTU) 

0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

       คําจัดซ้ือชั้นวางเอกสาร แบบ 6 ชํอง 0.00 1,798.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ๑ตู๎ไม๎เก็บเอกสาร 
ขนาด 80 x 40 x 160 เซนติเมตร  

4,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน 
จ านวน 1 เครื่อง ขนาดไมํต่ ากวํา 26,000  
บีทียู 

0.00 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว               
 

      
คําจัดซ้ือเครื่องตัดหญ๎าแบบสะพาย 4 
จังหวะ 

9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       จัดซ้ือเครื่องตัดแตํงพุํมไม๎ ขนาด 22 น้ิว 0.00 0.00 10,200.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               
 

      
คําจัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ Multifunction 
ชนิดเลเซอร๑หรือชนิด LED ขาวด า 

0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ก ส าหรับ
งานประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 88,000 

 
      

อุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑ 
(Smart Card Reader) 

0.00 0.00 2,100.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ๑อื่น               
       คําจัดซ้ือซุ๎มพระบรมฉายาลักษณ๑เฉลิม 0.00 88,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
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พระเกียรติพร๎อมติดตั้ง 

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,400.00 127,298.00 48,300.00 8,800.00     88,000 
 รวมงบลงทุน 14,400.00 127,298.00 48,300.00 8,800.00     88,000 
   งบรายจ่ายอื่น               
   รายจ่ายอื่น               
     รายจํายอื่น               
 

      
จ๎างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตําง ๆ  

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 

 

      
จ๎างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตํางๆ (เพื่อจํายเป็นคํา
ส ารวจความพงึพอใจของผ๎ูรับบริการ) 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00     0 
 รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไป 11,439,477.46 11,331,431.09 11,188,911.90 12,664,749.00     11,029,466 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

คําใช๎จํายโครงการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 

0.00 0.00 6,730.00 0.00 0 % 0 

 
      

คําใช๎จํายโครงการจัดท าแผนพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 

30,115.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนา
หมูํบ๎าน/ชุมชนในเขตต าบลดอนหัน 

16,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมํูบ๎าน/

0.00 0.00 18,182.00 0.00 0 % 0 
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ชุมชนในเขตต าบลดอนหัน 

รวมค่าใช้สอย 46,565.00 0.00 24,912.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 46,565.00 0.00 24,912.00 0.00     0 
 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 46,565.00 0.00 24,912.00 0.00     0 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,746,690.00 1,852,560.00 2,158,640.00 0.00 100 % 2,443,680 
     เงินประจ าต าแหนํง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 100 % 60,000 
     คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 216,420.00 227,340.00 238,560.00 0.00 100 % 266,760 
     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 333,360.00 338,160.00 343,080.00 0.00 100 % 353,640 
     เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 100 % 45,780 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,404,470.00 2,526,060.00 2,848,280.00 0.00     3,169,860 
 รวมงบบุคลากร 2,404,470.00 2,526,060.00 2,848,280.00 0.00     3,169,860 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑
แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

17,500.00 49,200.00 131,100.00 200,000.00 -50 % 100,000 

     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,980.00 4,960.00 32,740.00 72,440.00 -58.59 % 30,000 
     คําเชําบ๎าน 159,500.00 152,500.00 200,790.00 0.00 100 % 300,000 
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 31,600.00 61,500.00 63,900.00 0.00 100 % 80,000 
 รวมค่าตอบแทน 219,580.00 268,160.00 428,530.00 272,440.00     510,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 15,200.00 6,189.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 33,918.05 108,000.00 -44.44 % 60,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 
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คําใช๎จํายโครงการจัดหนํวยบริการรับ
ช าระภาษีฯ 

450.00 637.00 612.00 5,000.00 0 % 5,000 

 
      

คําใช๎จํายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได๎ 

6,008.00 14,970.00 9,368.00 22,560.00 32.98 % 30,000 

 
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

10,604.00 25,476.00 50,628.00 97,000.00 -38.14 % 60,000 

       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสํวนต าบลและ
ลูกจ๎าง (ระบบ e-laas) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 1,700.00 20,100.00 26,550.00 20,000.00 100 % 40,000 
 รวมค่าใช้สอย 33,962.00 67,372.00 121,076.05 252,560.00     235,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 55,241.80 79,236.00 35,004.70 70,000.00 0 % 70,000 
     วัสดุงานบ๎านงานครัว 0.00 1,172.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร๑ 87,080.00 67,630.00 59,270.00 85,000.00 -29.41 % 60,000 
 รวมค่าวัสดุ 142,321.80 148,038.00 94,274.70 165,000.00     200,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     คําบริการไปรษณีย๑ 1,611.92 1,235.00 723.00 35,000.00 -71.43 % 10,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 1,611.92 1,235.00 723.00 35,000.00     10,000 
 รวมงบด าเนินงาน 397,475.72 484,805.00 644,603.75 725,000.00     955,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ๑ส านักงาน               
       คําจัดซ้ือตู๎เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ 27,000.00 0.00 16,200.00 0.00 0 % 0 
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สูง 

      
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน  
ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาดไมํต่ ากวํา  26,000  บีทียู 

0.00 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               
       คําจัดซ้ือคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ค 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) 
จ านวน 1 ชุด  

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 ชุด ๆ 
ละ 22,000  บาท  

0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 27,000.00 16,000.00 118,200.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 27,000.00 16,000.00 118,200.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสํวนราชการ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารงานคลัง 2,858,945.72 3,026,865.00 3,611,083.75 725,000.00     4,124,860 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,344,988.18 14,358,296.09 14,824,907.65 13,389,749.00     15,154,326 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 294,000.00 8.49 % 318,960 
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    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 328,000.00 0.24 % 328,800 
     เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0 % 48,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 670,000.00     695,760 
 รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 670,000.00     695,760 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
     คําเชําบ๎าน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20 % 24,000 
 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 50,000.00     24,000 
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมสร๎างเยาวชน
ต๎นแบบเอาชนะยาเสพติดต าบลดอนหัน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 70,000.00     24,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ๑ส านักงาน               
 

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ค  ส าหรับ
ส านักงาน 

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑  Multifunction  แบบ
ฉีกหมึก (Inkjet) 

0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ๑ไฟฟ้าและวิทยุ               
 

      
จัดซ้ือเครื่องรับสํงวิทยุ  ชนิดมือถือ 5 
วัตต๑ 

0.00 0.00 35,400.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 59,300.00 0.00     0 
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รวมงบลงทุน 0.00 0.00 59,300.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 59,300.00 740,000.00     719,760 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑
แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0.00 17,500.00 28,000.00 24,640.00 21.75 % 30,000 

 รวมค่าตอบแทน 0.00 17,500.00 28,000.00 24,640.00     30,000 
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

คําใช๎จํายโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลตําง ๆ 

40,500.00 20,000.00 20,360.00 25,360.00 -21.14 % 20,000 

 

      
คําใช๎จํายโครงการฝึกซ๎อมแผนป้องกัน 
สาธารณภัยท่ีมีความเสี่ยงในพื้นท่ีต าบล
ดอนหัน 

0.00 0.00 30,000.00 25,000.00 100 % 50,000 

 
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 

1,680.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000 

 

      

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น องค๑การบริหารสํวนต าบล 
ดอนหัน 

0.00 0.00 0.00 150,500.00 -100 % 0 

     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 7,000.00 11,240.00 79,000.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย 49,180.00 31,240.00 129,360.00 235,860.00     100,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0.00 44,600.00 95,000.00 0.00 100 % 30,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 11,000.00 10,500.00 8,000.00 30,000.00 -16.67 % 25,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 37,000.00 30,000.00 23,500.00 6.38 % 25,000 
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รวมค่าวัสดุ 11,000.00 92,100.00 133,000.00 53,500.00     80,000 
 รวมงบด าเนินงาน 60,180.00 140,840.00 290,360.00 314,000.00     210,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง               
       คําจัดซ้ือเครื่องเลื่อยโซํยนต๑ 4,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑ 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 254,750.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 254,750.00 0.00 0.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ  ประจ าปี 2562  
บ๎านดอนแดง หมูํท่ี 2 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ  ประจ าปี 2562  
บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 1 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ  ประจ าปี 2562  
บ๎านโนนเขวา หมูํท่ี 3 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านดอนเจริญ หมูํท่ี 15 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านดอนน๎อย หมูํท่ี 6 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

       โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 
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ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 14 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านทําแรํ หมูํท่ี 10 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านโนนตุํน หมูํท่ี 7 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านสวํางมรรคา หมูํท่ี 8 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี 11 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี 5 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมํูท่ี 13 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านหลุบหญ๎าคา หมูํท่ี 9 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านเหลํานกชุม หมูํท่ี 4 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2562  
บ๎านเหลําพัฒนา หมูํท่ี 12 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

       โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 
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ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563  
 บ๎านดอนเจริญ  หมูํท่ี 15 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านดอนแดง  หมูํท่ี 2 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านดอนน๎อย  หมูํท่ี 6 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านดอนหัน  หมูํท่ี  14 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านดอนหัน  หมูํท่ี 1 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านทําแรํ  หมูํท่ี 10 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านโนนเขวา  หมูํท่ี 3 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 
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บ๎านโนนตุํน  หมูํท่ี 7 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านสวํางมรรคา  หมูํท่ี 8 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี  13 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี 11 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี 5 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านหลุบหญ๎าคา  หมูํท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านเหลํานกชุม  หมูํท่ี 4 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต๑ ประจ าปี 2563   
บ๎านเหลําพัฒนา  หมูํท่ี 12 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 

       โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 
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ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านดอนเจริญ  หมูํท่ี 15 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านดอนแดง หมูํท่ี 2 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านดอนน๎อย  หมูํท่ี 6 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 1 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 14 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านทําแรํ หมูํท่ี 10 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านโนนเขวา หมูํท่ี 3 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านโนนตุํน หมูํท่ี 7 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านสวํางมรรคา  หมูํท่ี 8 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี 11 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

       โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 
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ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี 13 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี 5 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านหลุบหญ๎าคา หมูํท่ี 9 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านเหลํานกชุม หมูํท่ี 4 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประจ าปี 2562  
บ๎านเหลําพัฒนา หมูํท่ี 12 

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00     0 
 รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 374,930.00 200,840.00 350,360.00 344,000.00     210,000 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 374,930.00 200,840.00 409,660.00 1,084,000.00     929,760 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 554,100.00 587,520.00 621,840.00 1,272,280.00 7.12 % 1,362,828 
     เงินประจ าต าแหนํง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 881,880.00 1.54 % 895,440 
     เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0 % 72,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 596,100.00 629,520.00 663,840.00 2,268,160.00     2,372,268 
 รวมงบบุคลากร 596,100.00 629,520.00 663,840.00 2,268,160.00     2,372,268 
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  งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑
แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 500 % 30,000 
     คําเชําบ๎าน 68,500.00 72,000.00 81,000.00 68,000.00 58.82 % 108,000 
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 6,930.00 9,300.00 9,571.75 38,800.00 1.55 % 39,400 
 รวมค่าตอบแทน 75,430.00 81,300.00 90,571.75 111,800.00     227,400 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 43,500.00 1,009.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 600.00 30,000.00 66.67 % 50,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

33,992.00 23,010.00 39,874.00 40,000.00 25 % 50,000 

     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0.00 0.00 16,500.00 0.00 100 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 77,492.00 24,019.00 56,974.00 70,000.00     150,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 4,912.00 18,642.00 15,530.00 40,000.00 25 % 50,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร๑ 1,500.00 15,300.00 14,780.00 40,000.00 25 % 50,000 
 รวมค่าวัสดุ 6,412.00 33,942.00 30,310.00 80,000.00     100,000 
 รวมงบด าเนินงาน 159,334.00 139,261.00 177,855.75 261,800.00     477,400 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ๑ส านักงาน               
 

      
จัดซ้ือตู๎เหล็กบานเลื่อน กระจกใส 3 ชั้น 
(ตู๎ 4 ฟุต) 

0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0 
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    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               
 

      
คําจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑ ส านักงาน 
จอ 18.50 น้ิว 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       คําจัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ Multifunction 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 25,600.00 0.00 4,500.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 25,600.00 0.00 4,500.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 781,034.00 768,781.00 846,195.75 2,529,960.00     2,849,668 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 539,700.00 538,740.00 566,040.00 0.00 0 % 0 
     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 816,260.00 743,400.00 756,000.00 0.00 0 % 0 
     เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง 75,575.00 55,860.00 49,740.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,431,535.00 1,338,000.00 1,371,780.00 0.00     0 
 รวมงบบุคลากร 1,431,535.00 1,338,000.00 1,371,780.00 0.00     0 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 5,100.00 6,900.00 9,000.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าตอบแทน 5,100.00 6,900.00 9,000.00 0.00     0 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 1,620.00 30,000.00 233.33 % 100,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 

      
คําใช๎จํายส าหรับพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ  
อบต.ดอนหัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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โครงการจ๎างเหมารถยนต๑น าสํงเด็กเล็กที่
เจ็บป่วยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กไปยัง
สถานพยาบาลของรัฐ 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 

 
      

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กต าบลดอนหัน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการสํงเด็กเล็กเข๎ารํวมกิจกรรมการ
พัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
ขอนแกํน (อบจ.ขอนแกํน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 

      
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เด็กปฐมวัย 
ท๎องถิ่นไทย ผํานการเลํน "กํอสร๎าง  
สนามเด็กเลํนสร๎างปัญญา" 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

387,100.00 275,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนคําจัดการ
เรียนการสอนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

0.00 0.00 86,700.00 112,200.00 4.55 % 117,300 

 

      

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษา ของศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0.00 0.00 80,230.00 52,250.00 49.03 % 77,870 

 

      
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 339,500.00 411,600.00 -13.1 % 357,700 

       วัสดุการศึกษา 0.00 91,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0.00 0.00 17,750.00 30,000.00 100.43 % 60,130 
 รวมค่าใช้สอย 387,100.00 367,600.00 525,800.00 678,050.00     755,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 0.00 28,860.00 44,300.00 60,000.00 24.83 % 74,900 
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    วัสดุงานบ๎านงานครัว 10,625.00 19,940.00 16,807.00 20,000.00 200 % 60,000 
     คําอาหารเสริม (นม) 1,373,762.14 1,320,845.06 1,281,624.80 1,387,400.00 2.64 % 1,424,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 
     วัสดุการศึกษา 175,100.00 0.00 10,047.00 50,000.00 -20 % 40,000 
 รวมค่าวัสดุ 1,559,487.14 1,369,645.06 1,352,778.80 1,557,400.00     1,638,900 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     คําไฟฟ้า 2,537.74 6,969.03 10,080.35 0.00 100 % 30,000 
     คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 1,176.00 1,382.00 2,217.00 0.00 100 % 10,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 3,713.74 8,351.03 12,297.35 0.00     40,000 
 รวมงบด าเนินงาน 1,955,400.88 1,752,496.09 1,899,876.15 2,235,450.00     2,433,900 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ๑ส านักงาน               
       คําจัดซ้ือครุภัณฑ๑เก๎าอี้ส าหรับน่ังประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,880 
       คําจัดซ้ือครุภัณฑ๑โต๏ะประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,000 
 

      
คําจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 12,000   
บีทียู 

34,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
คําจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 16,000   
บีทียู 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

จัดซ้ือตู๎เหล็กบานเลื่อน กระจกใส 3 ชั้น 
(ตู๎ 4 ฟุต) 

0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0 

       จัดซ้ือโต๏ะพับหน๎าเหล็กเอนกประสงค๑ 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 74,000.00 0.00 11,100.00 0.00     42,880 
 รวมงบลงทุน 74,000.00 0.00 11,100.00 0.00     42,880 
   งบเงินอุดหนุน               
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  เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสํวนราชการ 2,773,720.00 2,809,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

คําใช๎จํายอุดหนุนโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  (สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอน
หัน 

0.00 0.00 2,603,120.00 2,996,000.00 -10.55 % 2,680,000 

 

      
อุดหนุนโครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี โรงเรียนบ๎านดอนแดงดอน
น๎อยวิทยา 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 2,773,720.00 2,809,000.00 2,623,120.00 3,016,000.00     2,680,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 2,773,720.00 2,809,000.00 2,623,120.00 3,016,000.00     2,680,000 
 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,234,655.88 5,899,496.09 5,905,876.15 5,251,450.00     5,156,780 
 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 

      
โครงการฝึกอบรมสอนภาษาแกํนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เตรียม
ความพร๎อมสูํประชาคมอาเซ่ียน 

62,900.00 0.00 19,965.00 0.00 100 % 30,000 

 รวมค่าใช้สอย 62,900.00 0.00 19,965.00 0.00     30,000 
 รวมงบด าเนินงาน 62,900.00 0.00 19,965.00 0.00     30,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสํวนราชการ 133,000.00 187,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมสร๎างจิตส านึก
คุณธรรม จริยธรรม  รู๎เทําทันยาเสพติด 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 
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อุดหนุนโครงการพัฒนาห๎องสมุด
ประชาชน "คืนความรู๎สูํบ๎านเกิด"  
โรงเรียนบ๎านโนนเขวา 

0.00 0.00 187,000.00 150,000.00 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 133,000.00 187,000.00 217,000.00 150,000.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 133,000.00 187,000.00 217,000.00 150,000.00     0 
 รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 195,900.00 187,000.00 236,965.00 150,000.00     30,000 
 รวมแผนงานการศึกษา 7,211,589.88 6,855,277.09 6,989,036.90 7,931,410.00     8,036,448 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 720.00 49,250 % 355,320 
     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 487,080.00 214.31 % 1,530,960 
     เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 36,000.00 303 % 145,080 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 523,800.00     2,031,360 
 รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 523,800.00     2,031,360 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 523,800.00     2,031,360 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑
แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 800 % 144,000 

 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 16,000.00     144,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ               
 

      
คําถํายเอกสาร เย็บปก  เข๎าเลํม และ
คําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
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รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

คําใช๎จํายโครงการรณรงค๑ป้องกันและ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ๎า 

30,860.00 44,920.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
คําใช๎จํายโครงการอบรมสร๎างเครือขําย
การป้องกันและแก๎ไขปัญหาเอดส๑และ
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 

17,960.00 18,240.00 18,920.00 20,000.00 0 % 20,000 

 

      

โครงการรณรงค๑ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎าในต าบลดอนหัน  ตาม
โครงการสัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระราชปณิธาน  
ศาสตราจารย๑ ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องยา
เธอ  เจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 11 % 55,500 

 

      

โครงการรณรงค๑ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา๎ในต าบลดอนหัน  ตาม
โครงการสัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระราชปณิธาน  
ศาสตราจารย๑ ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ 
เจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัครราช
กุมารี   

0.00 0.00 48,222.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 48,820.00 63,160.00 67,142.00 75,000.00     75,500 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0.00 0.00 11,558.70 20,000.00 -25 % 15,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 0.00 27,000.00 123,600.00 102,600.00 -22.03 % 80,000 
 รวมค่าวัสดุ 0.00 27,000.00 135,158.70 122,600.00     95,000 
 รวมงบด าเนินงาน 48,820.00 90,160.00 202,300.70 213,600.00     314,500 
   งบเงินอุดหนุน               
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  เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 49,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านดอนเจริญ  หมูํท่ี 15 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านดอนแดง  หมูํท่ี 2 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านดอนน๎อย  หมูํท่ี 6 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านดอนหัน  หมูํท่ี 1 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านดอนหัน  หมูํท่ี 14 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านทําแรํ  หมูํท่ี 10 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านโนนเขวา  หมูํท่ี 3 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านโนนตุํน  หมูํท่ี 7 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านสวํางมรรคา  หมูํท่ี 8 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 
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อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านหนองหญ๎าแพรก   
หมูํท่ี 11 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านหนองหญ๎าแพรก   
หมูํท่ี 13 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านหนองหญ๎าแพรก   
หมูํท่ี 5 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านหลุบหญ๎าคา หมูํท่ี 9 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านเหลํานกชุม  หมูํท่ี 4 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 

      
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข  บ๎านเหลําพัฒนา  หมูํท่ี 12 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 49,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 49,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00     0 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 97,820.00 390,160.00 502,300.70 513,600.00     314,500 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 110,880.00 117,180.00 119,280.00 100,000.00 0 % 100,000 
 รวมค่าตอบแทน 110,880.00 117,180.00 119,280.00 100,000.00     100,000 
 



หน้า 50 จาก 142 

 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนางานหนํวยกู๎ชีพ อบต.ดอนหัน 

0.00 22,000.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 2,100.00 33,176.34 1,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย 2,100.00 55,176.34 1,000.00 20,000.00     50,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 29,000.00 32,000.00 36,000.00 47,000.00 -14.89 % 40,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 19,960.00 24,688.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000 
 รวมค่าวัสดุ 48,960.00 56,688.00 36,000.00 67,000.00     70,000 
 รวมงบด าเนินงาน 161,940.00 229,044.34 156,280.00 187,000.00     220,000 
 รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 161,940.00 229,044.34 156,280.00 187,000.00     220,000 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 259,760.00 619,204.34 658,580.70 1,224,400.00     2,565,860 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์               
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 

      
คําใช๎จํายโครงการจัดกิจกรรมสํงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผ๎ูพิการต าบล
ดอนหัน 

0.00 20,140.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
คําใช๎จํายโครงการจัดกิจกรรมสํงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผ๎ูสูงอายุต าบล
ดอนหัน 

0.00 17,897.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎พิการต าบลดอนหัน 

0.00 0.00 14,400.00 0.00 100 % 30,000 
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โครงการฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลดอนหัน 

0.00 0.00 58,000.00 24,000.00 150 % 60,000 

 รวมค่าใช้สอย 0.00 38,037.00 72,400.00 24,000.00     90,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 38,037.00 72,400.00 24,000.00     90,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               
 

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับ
ส านักงาน (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) 

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

จัดซ้ือเครื่องพิมพ๑ Multifunction  ชนิด
เลเซอร๑ หรือชนิด LED ขาวด า 

0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 25,000.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 25,000.00 0.00     0 
 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 38,037.00 97,400.00 24,000.00     90,000 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 38,037.00 97,400.00 24,000.00     90,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 1,134,240.00 1,091,467.00 982,800.00 80,832.00 1,620.83 % 1,390,980 

     เงินประจ าต าแหนํง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 100 % 42,000 
     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 298,560.00 292,840.00 167,760.00 1,165,920.00 -62.86 % 433,080 
     เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง 20,280.00 14,575.00 0.00 149,160.00 -81.3 % 27,900 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,495,080.00 1,440,882.00 1,192,560.00 1,395,912.00     1,893,960 
 รวมงบบุคลากร 1,495,080.00 1,440,882.00 1,192,560.00 1,395,912.00     1,893,960 
   งบด าเนินงาน               
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  ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑
แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000 

     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
     คําเชําบ๎าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000 
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 16,800.00 13,800.00 20,300.00 0.00 0 % 0 
     เงินชํวยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 
 รวมค่าตอบแทน 16,800.00 13,800.00 20,300.00 0.00     266,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 12,651.00 26,651.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 186,020.00 0.00 0 % 0 
       ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 246,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

       คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0.00 4,800.00 13,300.00 0.00 0 % 0 

 
      

คําใช๎จํายเพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภคของ อปท. 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 11,360.00 0.00 107,860.00 0.00 100 % 70,000 
 รวมค่าใช้สอย 24,011.00 31,451.00 307,180.00 0.00     346,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 6,183.00 6,938.00 2,864.00 0.00 100 % 30,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 135,000 
     วัสดุกํอสร๎าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 14,000.00 11,500.00 116,729.00 0.00 100 % 100,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร๑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
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รวมค่าวัสดุ 20,183.00 18,438.00 119,593.00 0.00     330,000 
 รวมงบด าเนินงาน 60,994.00 63,689.00 447,073.00 0.00     942,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑               
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ค ส าหรับงาน
ประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     22,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     22,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,556,074.00 1,504,571.00 1,639,633.00 1,395,912.00     2,857,960 
 งานไฟฟ้าถนน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 447,300.00 1,137,500.00 11,670.00 10,000.00 5,470 % 557,000 
 รวมค่าใช้สอย 447,300.00 1,137,500.00 11,670.00 10,000.00     557,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 120,975.00 44,760.00 134,255.00 135,000.00 -100 % 0 
     วัสดุกํอสร๎าง 10,950.00 43,962.00 53,131.00 0.00 0 % 0 
     วัสดุอื่น 734.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 132,659.00 88,722.00 187,386.00 135,000.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 579,959.00 1,226,222.00 199,056.00 145,000.00     557,000 
   งบลงทุน               
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวําง บ๎านดอน
หัน หมูํท่ี 1 

0.00 18,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวําง บ๎านทําแรํ 29,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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หมูํท่ี 10 สายบ๎านทําแรํ - วัดป่าหนองกุง 

      
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวําง บ๎านทําแรํ 
หมูํท่ี 10 สายหัวโค๎งบ๎านทําแรํ โค๎งหนอง
อ๎อ 

0.00 23,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวําง บ๎านโนน
เขวา หมูํท่ี 3 สายอํางเก็บน้ า - บํอขยะ 

56,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวําง บ๎านหนอง
หญ๎าแพรก หมูํท่ี 5 จ านวน 1 จุด 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านดอนน๎อย  หมูํท่ี   6   
สายบ๎านนางปาริชาติ – สามแยกบ๎าน
นายรํวม 

0.00 0.00 226,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านดอนน๎อย  หมูํท่ี 6  สายสวน
นายประทักษ๑ – ศาลาประชาคม 

0.00 0.00 274,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านทําแรํ  หมูํท่ี 10  สายหนอง
อ๎อ  (สวน อ.ไสว – นาพํอทองศิลป์) 

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านเหลําพัฒนา  หมูํท่ี 12  
 สายหนองจอก – คลองสํงน้ า 

0.00 0.00 421,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนเจริญ หมูํท่ี 15  
สายวัดป่า - บํอขยะ 

167,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 1 สายบ๎านแมํ
สมพร - พํอเพชร 

396,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 14 สายเขียง

0.00 492,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
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เนื้อ - หนองทํุงมน 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านทําแรํ หมูํท่ี 10 สายคลองสํง
น้ า - สวนพํอร า 

0.00 398,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี  5  
สายซอยสันติสุข 

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี  5  
สายบ๎านพํอสนอง   

0.00 0.00 63,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 13 
สายหนองนาน๎อย ด๎านทิศตะวันออก 

378,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก  
หมูท่ี 5,11,13 สายข๎าง อบต.ดอนหัน
ด๎านทิศเหนือ 

360,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหลุบหญ๎าคา หมูํท่ี 9 สายข๎าง
โรงเรียน (รอบบ๎าน) 

249,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหลุบหญ๎าคา หมูํท่ี 9 สาย
หนองบัวแดง (เชื่อมตํอโครงการเดิม) 

249,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านเหลําพัฒนา หมูํท่ี 12 สาย
บ๎านเหลํา - วัดป่า (เชื่อมตํอโครงการ
เดิม) 

135,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านเหลําพัฒนา หมูํท่ี 12  
สายฮํองแล๎ง 

164,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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โครงการกํอสร๎างถนนยกระดับถนนลง
หินลูกรังพร๎อมวางทํอระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านดอนน๎อย หมูํท่ี 6  
สายสามแยกบ๎านนายรํวม - บ๎านนางปาริ
ชาติ 

0.00 428,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านโนนตุํน  หมูํท่ี 7   
สายบ๎านพํอปิ่น – บ๎านพํอประสิทธิ์   

0.00 0.00 76,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านเหลํานกชุม  หมูํท่ี 4  
สาย :  บ๎านพํอสุนัย – สี่แยก   

0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านดอนน๎อย หมูํท่ี 6  
สายบ๎านพํอประจักษ๑ - คอกวัว 

115,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านโนนเขวา หมูํท่ี 3 สาย
บ๎านพํอประยูร - สามแยกหลังวัด 

423,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านเหลําพัฒนา หมูํท่ี 12 
สายสามแยกโสกหมู - บ๎านนายชม  
(เข๎าซอยบ๎านพํอเฉลิม) 

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง 
บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 1 สายบ๎านพํอจรัส - 
นาศรีเทพ 

2,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก   
บ๎านโนนตุํน  หมูํท่ี 7  สายโนนขอนแกํน 

0.00 0.00 169,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,827,300.00 1,360,800.00 2,062,000.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 2,827,300.00 1,360,800.00 2,062,000.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
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  เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 1,091,619.44 433,531.94 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า  
บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมํูท่ี 5 สายถนน
ทางหลวง 208 บ๎านหลุบหญ๎าคา  
(พํอประสูติ - โรงงานตุ๏กตา)  

0.00 0.00 357,480.71 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ๎าน
เหลํานกชุม หมูํท่ี 4 สายบ๎านเหลํานกชุม 
- บ๎านโนนเขวา (น้ าด่ืมหยาดทิพย๑) 

0.00 0.00 88,203.30 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ๎านโนน
เขวา  หมูํท่ี 3  สายโนนบ๎านน๎อย –  
นาพํอสุรสิทธิ์ 

0.00 0.00 497,783.97 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสวําง 
บ๎านหลุบหญ๎าคา หมูํท่ี 9  

0.00 0.00 23,084.44 0.00 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 1,091,619.44 433,531.94 966,552.42 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 1,091,619.44 433,531.94 966,552.42 0.00     0 
 รวมงานไฟฟ้าถนน 4,498,878.44 3,020,553.94 3,227,608.42 145,000.00     557,000 
 งานสวนสาธารณะ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 

      
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

0.00 0.00 49,949.50 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 49,949.50 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 49,949.50 0.00     0 
   งบลงทุน               
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  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      

โครงการกํอสร๎างลานกีฬาเอนกประสงค๑
พร๎อมติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 14 จุด
ด าเนินการข๎างศูนย๑สาธิตการตลาด 

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง บ๎านดอนแดง หมูํท่ี 2 จุด
ด าเนินการริมหนองแจ 

96,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง บ๎านดอนน๎อย หมูํท่ี 6 จุด
ด าเนินการหลังศาลาประชาคมหมูํบ๎าน 

96,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง บ๎านโนนตุํน หมูํท่ี 7 จุด
ด าเนินการวัดมํวงโนนตุํน 

96,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการติดต้ังเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง บ๎านเหลํานกชุม หมูํท่ี 12 จุด
ด าเนินการศาลากลางบ๎าน 

96,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ๎ง บ๎านเหลํานกชุม หมูํท่ี 4 จุด
ด าเนินการหัวสะพานข๎ามแมํน้ าชี 

96,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 580,500.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 580,500.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานสวนสาธารณะ 580,500.00 0.00 49,949.50 0.00     0 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400.00 43,680.00 38,640.00 80,000.00 -37.5 % 50,000 
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รวมค่าตอบแทน 8,400.00 43,680.00 38,640.00 80,000.00     50,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 501,389.75 562,836.25 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 560,684.00 696,100.00 0.56 % 700,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 

      
คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมสํงเสริมและ
สนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยส าหรับ
ประชาชนต าบลดอนหัน 

20,350.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

 

      

โครงการท าความสะอาด และปรับปรุง
ถนนเขตพื้นท่ีต าบลดอนหัน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ภายใต๎กิจกรรมจิต
อาสา "เราท าความดี ด๎วยหัวใจ"  

0.00 0.00 39,520.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการสนับสนุนการลดปริมาณขยะ
อินทรีย๑ตั้งแตํต๎นทาง "การผลิตปุ๋ยหมัก
จากเศษอาหารและขยะอินทรีย๑" 

0.00 25,660.00 29,900.00 0.00 100 % 30,000 

     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 132,990.00 80,110.00 353,965.00 401,500.00 -37.73 % 250,000 
 รวมค่าใช้สอย 654,729.75 668,606.25 984,069.00 1,127,600.00     1,010,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุงานบ๎านงานครัว 49,600.00 3,840.00 99,900.00 85,630.00 -41.61 % 50,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสํง 40,900.00 67,640.00 47,700.00 74,400.00 7.53 % 80,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 219,910.00 274,375.00 277,580.00 330,000.00 -9.09 % 300,000 
 รวมค่าวัสดุ 310,410.00 345,855.00 425,180.00 490,030.00     430,000 
 รวมงบด าเนินงาน 973,539.75 1,058,141.25 1,447,889.00 1,697,630.00     1,490,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง               
       การจัดหารถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 -100 % 0 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 56,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 56,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,029,539.75 1,058,141.25 1,447,889.00 4,097,630.00     1,490,000 
 งานบ าบัดน้ าเสีย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 36,000.00 120,500.00 0.00 0.00 100 % 361,100 
 รวมค่าใช้สอย 36,000.00 120,500.00 0.00 0.00     361,100 
 รวมงบด าเนินงาน 36,000.00 120,500.00 0.00 0.00     361,100 
   งบลงทุน               
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      

 โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก   
หมูํท่ี 11  
สาย : บ๎านนายชัชชัย–นายแสงกล๎า 

0.00 0.00 0.00 84,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านโนนตุํน  หมูํท่ี 7   
สายบ๎านพํอสนาม – บ๎านแมํบุญเพ็ง 

0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านโนนตุํน  หมูํท่ี 7   
สายบ๎านแมํทรัพย๑ – บ๎านพํอเสถียร 

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0 
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โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านหนองหญ๎าแพรก   
หมูํท่ี 11  สายบ๎านนางซิม – พํอสาร 

0.00 0.00 307,000.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านหนองหญ๎าแพรก   
หมูํท่ี 11  สายบ๎านพํอสุบรรณ๑–บ๎านพํอ
เยี่ยม 

0.00 0.00 210,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านหลุบหญ๎าคา  หมูํท่ี 9  
สายศาลากลางบ๎าน – สี่แยกป้อมยาม 

0.00 0.00 475,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านดอนเจริญ หมูํท่ี 15 สาย
บ๎าน ส.อบต.ล าดวน - บ๎านพํอนุกุล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 165,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านดอนเจริญ หมูํท่ี 15 สาย
บ๎านพํอประสิทธิ์ - บ๎านนางสาวจิตลัดดา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 287,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านดอนแดง  หมูํท่ี  2   สาย 
: บ๎านพํอวีระ– บ๎านนายบุญชู 

0.00 0.00 0.00 198,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านดอนแดง  หมูํท่ี  2   สาย 
: บ๎านพํอแสวง– โรงเรียน(เชื่อมตํอ
โครงการเดิม) 

0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านดอนแดง  หมูํท่ี  2   สาย 
: หอพักแมํบุญ– คลองสํงน้ า 

0.00 0.00 0.00 173,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านดอนแดง  หมูํท่ี  2  สาย 
: บ๎านพํอค าเพียร– บ๎านนายบุญเลิศ 

0.00 0.00 0.00 116,000.00 -100 % 0 

       โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต 0.00 427,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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เสริมเหล็ก บ๎านดอนแดง หมูํท่ี 2 สาย
ร๎านค๎าพํอเจิม - คลองสํงน้ า 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 14 สาย
บ๎านพํอตาสี - บ๎านพํอตาก๎วน 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านทําแรํ หมูํท่ี 10 สายบ๎าน
แมํเพ็ญ บ๎านพํอสวัสด์ิ 

246,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านโนนตุํน  หมูํท่ี 7  สาย : 
สามแยกนางวัฒนา–สระเทพนิมิต 

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านโนนตุํน  หมูํท่ี 7  สาย : 
สี่แยกพํอบุญรอด –หลังโรงเรียน (สองฝ่ัง) 

0.00 0.00 0.00 227,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านโนนตุํน หมูํท่ี 7 สายสาม
แยกบ๎านนางวัฒนา - สระเทพนิมิต 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 393,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านสวํางมรรคา สายบ๎าน
นายบุญเหลือ - หลังวัด 

314,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก   
หมูํท่ี 5 สาย : บ๎าน ผอ.แสงสินธุ๑  ส าเริง 
- รพสต.หนองหญ๎าแพรก 

0.00 0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก  
หมูํท่ี 11  สาย : บ๎านพํอทอง–สวนนายเอ๐ 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 
11 สายบ๎านนายสนิท - บ๎านพํอคูณ 

0.00 374,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 
11 สายบ๎านนายหนูเวช - บ๎านนางพาด 

207,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 5 
สายช๎างวัดด๎านทิศตะวันตก 

232,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านหลุบหญ๎าคา หมูํท่ี 9 
สายบ๎านแมํพอง - สี่แยกป้อมยาม 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านเหลํานกชุม หมูํท่ี 4  
สายบ๎านนายวีระวงษ๑ - นายเข็มชาติ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 174,000 

 

      

โครงการยกระดับถนน  พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ๎านดอน
เจริญ  หมูํท่ี 15  สาย : หลังวัด  
(บ๎านพํออาธร -  บ๎านแมํบุญหลาย) 

0.00 0.00 0.00 208,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านดอนเจริญ  หมูํท่ี 15 
สาย : บ๎านแมํสวําง -  บ๎านแมํค าปลิว 
(สองฝั่ง)  

0.00 0.00 0.00 249,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านดอนน๎อย  หมูํท่ี 6    
สาย : สามแยกบ๎านพํอรํวม  - จุดเชื่อม
ทํอระบายน้ าลงล าห๎วยชัน 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านดอนหัน  หมูํท่ี 1  สาย : บ๎าน
แมํรัญญา  นาชาญ  - บ๎านแมํนารี   
นามแดง (สองฝั่ง) 

0.00 0.00 0.00 306,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านดอนหัน  หมูํท่ี 14   

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0 
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สาย : บ๎านแมํละเอียด - บ๎านนายสายค า 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านดอนหัน  หมูํท่ี 14   
สาย : บ๎านแมํไอํ -  บ๎านแมํตา  ชินวงษ๑ 

0.00 0.00 0.00 161,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านโนนเขวา  หมูํท่ี 3    
สาย : บ๎านพํอดนัย - บ๎านพํอสุเนตร 

0.00 0.00 0.00 87,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านโนนเขวา  หมูํท่ี 3    
สาย : บ๎านแมํสุจี - บ๎านพํอนิคม 

0.00 0.00 0.00 161,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านโนนเขวา  หมูํท่ี 3   
สาย : บ๎านพํอประสิทธิ์ - บ๎านพํอสุบิน 

0.00 0.00 0.00 151,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านโนนเขวา  หมูํท่ี 3   
สาย : ศาลากลางบ๎าน - โรงสีข๎าวพํอเชิด 

0.00 0.00 0.00 149,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 13  
สาย : บ๎านพํอเสรี - หนองหญ๎าแพรก 

0.00 0.00 0.00 104,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านเหลํานกชุม  หมูํท่ี  4   
สายบ๎านพํอสมนึก – บ๎านพํอหลํอ 

0.00 0.00 94,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านเหลําพัฒนา  หมูํท่ี 12    
สายบ๎านพํอเปียง – แมํน้ าชี 

0.00 0.00 88,156.99 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนเจริญ หมูํท่ี 15 สายบ๎าน
พํอผูใ๎หญํสังวาลย๑ - บ๎านพํอทองเพชร 
(สองฝั่ง) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 106,000 

       โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม 338,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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เหล็ก บ๎านดอนแดง หมูํท่ี 2 สายบ๎าน
พํอพ๎ุม - ตลาดดอนแดง (สองฝั่ง) 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนแดง หมูํท่ี 2 สายโรงเรียน 
- ตลาดดอนแดง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 735,000 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนน๎อย หมูํท่ี 6 สายข๎าง
สนามกีฬาหมํูบ๎าน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 375,000 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 1 สายบ๎านนาย
สมควร - โรงเรียน 

0.00 255,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 14 สายบ๎าน
นางสาวนฤมล - ศาลาประชาคมหมูํบ๎าน 

149,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 14 สายบ๎านแมํ
ละเอียด - บ๎านพํอสายค า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 326,000 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 14 สายหลังวัด
นวลจันทร๑ - หน๎า รพสต.ดอนหัน  

0.00 0.00 0.00 145,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 13 
สายบ๎านพํอนิติศักดิ์ - หนองนาน๎อย  

205,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 5 สาย
บ๎านนางบุญเพ็ง - บ๎านนางชัด (สองฝั่ง) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 137,000 

 
      

เงินชดเชยสัญญาจ๎างแบบปรับราคาได๎ 
(คํา K) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 
      

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎  
(คํา K) 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
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รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,751,000.00 1,551,000.00 1,423,156.99 3,613,000.00     2,708,000 
 รวมงบลงทุน 1,751,000.00 1,551,000.00 1,423,156.99 3,613,000.00     2,708,000 
 รวมงานบ าบัดน้ าเสีย 1,787,000.00 1,671,500.00 1,423,156.99 3,613,000.00     3,069,100 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,451,992.19 7,254,766.19 7,788,236.91 9,251,542.00     7,974,060 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 497,710.00 -21.99 % 388,280 
     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 210,720.00 -25.44 % 157,120 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 708,430.00     545,400 
 รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 708,430.00     545,400 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 4,800.00 4.17 % 5,000 
 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 4,800.00     5,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 4,800.00     5,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
0.00 0.00 0.00 713,230.00     550,400 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 

      
คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมการท า
ดอกไม๎จันทน๑เพื่อใช๎ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ

25,444.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

      
คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมต๎นกล๎าพันธ๑ดี 
"โตไปไมํโกง" 

0.00 35,000.00 18,861.00 12,600.00 138.1 % 30,000 

 

      
คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพสินค๎าผลิตภัณฑ๑ของ
กลุํมอาชีพในต าบลดอนหัน 

0.00 8,701.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพสินค๎าและผลิตภัณฑ๑
ของกลุํมอาชีพในต าบลดอนหัน 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 100 % 20,000 

 

      
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสนับสนุนการ
จัดฝึกอบรมอาชีพแกํประชาชนต าบล
ดอนหัน 

29,480.00 13,540.00 19,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสนับสนุนการ
จัดฝึกอบรมอาชีพให๎แกํผู๎พิการ 

0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสนับสนุนการ
จัดฝึกอบรมอาชีพให๎แกํผู๎สูงอายุ 

0.00 19,980.00 17,320.00 20,000.00 0 % 20,000 

 

      

คําใชํจํายโครงการอบรมเสริมสร๎าง
ศักยภาพของประชาชนต าบลดอนหัน
พึ่งตนเองได๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.00 9,170.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

โครงการจัดอบรมกิจกรรมคํายครอบครัว
อบอุํน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนา
บทบาทสตรีในชุมชน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมสร๎างเครือขํายเยาวชน
อาสาพัฒนาชุมชนต าบลดอนหัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมสร๎างเยาวชนต๎นแบบ
เอาชนะเยาเสพติดต าบลดอนหัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 
      

โครงการรณรงค๑ป้องกันปัญหายาเสพติด
ในเขตพื้นท่ี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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โครงการวัด ประชารัฐสร๎างสุข : พัฒนา
วัดตามแนวทาง 5 ส ด๎วยความรํวมมือ
ทุกภาคสํวน 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 54,924.00 106,391.00 95,181.00 117,600.00     245,000 
 รวมงบด าเนินงาน 54,924.00 106,391.00 95,181.00 117,600.00     245,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสํวนราชการ               
 

      
อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด
ขอนแกํน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 
      

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมือง
ขอนแกํน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

     เงินอุดหนุนเอกชน 10,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 44,000.00 0.00 0.00     40,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 44,000.00 0.00 0.00     40,000 
 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 64,924.00 150,391.00 95,181.00 117,600.00     285,000 
 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 64,924.00 150,391.00 95,181.00 830,830.00     835,400 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชนต๎าน
ยาเสพติดต าบลดอนหัน "ดอนหันเกมส๑" 

230,450.00 0.00 164,895.00 0.00 100 % 100,000 

 
      

โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชน
ต าบลดอนหัน 

0.00 186,640.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 0.00 0.00 99,920.00 100,000.00 0 % 100,000 
 



หน้า 69 จาก 142 

 

      
โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 
2560 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 230,450.00 286,640.00 264,815.00 100,000.00     200,000 
 รวมงบด าเนินงาน 230,450.00 286,640.00 264,815.00 100,000.00     200,000 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 230,450.00 286,640.00 264,815.00 100,000.00     200,000 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

โครงการจัดงานประเพณีท๎องถิ่น ทาง
ศาสนา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชนเข๎า
คํายธรรมะ คุณธรรมและจริยธรรม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     40,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     40,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรม
ประวัติศาสตร๑ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย๑ไทย 

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0 

     เงินอุดหนุนเอกชน 250,000.00 255,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านดอนเจริญ   
หมูํท่ี 15 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

       อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
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หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านดอนแดง  หมูํท่ี 2 

      
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านดอนน๎อย  หมูํท่ี 6 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านดอนหัน  หมูํท่ี 1 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านดอนหัน  หมูํท่ี 14 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านทําแรํ  หมูํท่ี 10 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านโนนเขวา  หมูํท่ี 3 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านโนนตุํน  หมูํท่ี 7 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 

      

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านสวํางมรรคา  หมูํท่ี 
8 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 

      

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านหนองหญ๎าแพรก  
หมูํท่ี 11 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
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ประจ าปี  2562  บ๎านหนองหญ๎าแพรก  
หมูํท่ี 13 

      

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านหนองหญ๎าแพรก  
หมูํท่ี 5 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 

      

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านหลุบหญ๎าคา  หมูํ
ท่ี 9 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 

      

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านเหลํานกชุม  หมูํท่ี 
4 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 

      

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีรดน้ าด า
หัวผ๎ูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต๑  
ประจ าปี  2562  บ๎านเหลําพัฒนา  หมูํท่ี 
12 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 250,000.00 275,000.00 75,000.00 35,000.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 250,000.00 275,000.00 75,000.00 35,000.00     0 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 250,000.00 275,000.00 75,000.00 35,000.00     40,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 480,450.00 561,640.00 339,815.00 135,000.00     240,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 929,988.00 -100 % 0 
     เงินประจ าต าแหนํง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0 
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    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 304,080.00 -100 % 0 
     เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 1,292,068.00     0 
 รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,292,068.00     0 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 55,000.00     0 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 315,000.00 -100 % 0 
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 370,000.00     0 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0.00 0.00 0.00 92,000.00 -100 % 0 
     วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
     วัสดุคอมพิวเตอร๑ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 157,000.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 582,000.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 1,874,068.00     0 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               
   งบด าเนินงาน               
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  ค่าใช้สอย               
     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0.00 0.00 0.00 440,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 440,000.00     0 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุกํอสร๎าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 490,000.00     0 
   งบลงทุน               
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
     คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านดอนหัน  หมูํท่ี 1   
สาย : ซอยบ๎านอาจารย๑คนงค๑  นามโยธา 

0.00 0.00 0.00 195,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านทําแรํ  หมูํท่ี  10   
สาย : นาแมํยุพิน ถึง  ถนนเชื่อมดอน
แดง – โนนเขวา 

0.00 0.00 0.00 245,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านทําแรํ  หมูํท่ี 10   
สาย : หัวไรํ(บ๎านพํอศักดิ์–บ๎านนายณัฐ
วุฒิ) 

0.00 0.00 0.00 255,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี  11  
สาย : หน๎ารีสอร๑ท (ซอยข๎างร๎านวัสดุ
กํอสร๎าง) 

0.00 0.00 0.00 230,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี 13  
สาย : บ๎านพํอจง – บ๎านพํอเสถียร 

0.00 0.00 0.00 364,000.00 -100 % 0 
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านหนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี 5  
สาย: บ๎านแมํอํวง 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านหลุบหญ๎าคา  หมูํท่ี 9   
สาย : ป้อมยาม – สี่แยกรอบหมํูบ๎าน 

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านเหลํานกชุม  หมูํท่ี 4   
สาย : คลองสํงน้ าหนองคล๎าย 

0.00 0.00 0.00 402,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านเหลําพัฒนา  หมูํท่ี 12   
สาย : บ๎านนายส ารอง  เขํงหุง 

0.00 0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ๎านเหลําพัฒนา  หมูํท่ี 12   
สาย : วัดป่าสามัคคีธรรม 

0.00 0.00 0.00 384,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนแดง หมูํท่ี 2  
สายบ๎านแมํดวง - ริมคลองสํงน้ า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 127,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนน๎อย หมูํท่ี 6  
สายบ๎านนางปาริชาติ - บ๎านนายรํวม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 142,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านดอนหัน หมูํท่ี 1  
สายคลองสํงน้ า - บ๎านหมอจักร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านทําแรํ หมูํท่ี 10  
สายทําแรํ - ดอนแดง (หน๎าวัด) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านโนนเขวา หมูํท่ี 3  
สายบ๎านพํอปิ่น - หนองบัวแดง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000 
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านโนนเขวา หมูํท่ี 3  
สายบ๎านพอํปิ่น - หลุบหมากโก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านโนนตุํน หมูํท่ี 7  
สายบ๎านพํอก าจัด - บ๎านนางวนิดา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 184,000 

 

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านสวํางมรรคา หมูํท่ี 8  
สายรอบหมูํบ๎านด๎านทิศตะวันตก  
(บ๎านหมอจักร - คลองสํงน้ า) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000 

 

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 11 
สายข๎างรั้วโรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าแพรก 
ด๎านทิศใต๎ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 142,000 

 

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 11 
สายหน๎ารีสอร๑ท ซอยข๎าสงร๎านวัสดุ
กํอสร๎าง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 396,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 13 
สายนาพํอจง - บ๎านพํอเสถียร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 291,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 13 
สายบ๎านพํอเหรียญ - หนองนาน๎อย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 188,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 5  
สายบ๎านนายสมบูรณ๑ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหนองหญ๎าแพรก หมูํท่ี 5  
สายหนองคูน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 353,000 
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โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านหลุบหญ๎าคา หมูํท่ี 9  
สายหลุบหญ๎าคา - เกษตรก๎าวหน๎า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000 

 

      

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านเหลําพัฒนา หมูํท่ี 12  
สายบ๎านเหลําพัฒนา - วัดป่า  
(เชื่อมตํอโครงการเดิม) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,000 

 

      
โครงการกํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านดอนน๎อย  หมูํท่ี 6   
สาย : บ๎านพํอสายยนต๑–  บ๎านพํอทองมา 

0.00 0.00 0.00 273,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านดอนน๎อย  หมูํท่ี 6   
สาย : บ๎านแมํพวงน๎อย – สามแยกบ๎าน
พํอรํวม 

0.00 0.00 0.00 199,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านสวํางมรรคา  หมูํท่ี 8  
สาย : ซอยโรงสีชุมชน 

0.00 0.00 0.00 53,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการกํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านสวํางมรรคา  หมูํท่ี 8  
สาย : บ๎านพํอบรม  เงาพิมพ๑–  บ๎านพํอ
บ าเพ็ญ  บุดดาชัย 

0.00 0.00 0.00 338,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการกํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ๎านสวํางมรรคา  หมูํท่ี 8  
สาย : บ๎านแมํสีทอง–  บ๎านพํอเข็มทอง 

0.00 0.00 0.00 111,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ
อ านวยความปลอดภัย  สถานท่ี
ด าเนินการ :  บริเวณโค๎งหัวสะพาน
ระหวํางบ๎านดอนแดง– บ๎านหนองหญ๎า
แพรก 

0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0 

       โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก   บ๎าน 0.00 0.00 0.00 162,000.00 -100 % 0 
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หนองหญ๎าแพรก  หมูํท่ี 5   
สายทาง : เหมืองนายเพีย           

      
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก    
บ๎านเหลํานกชุม  หมูํท่ี  4  สายทาง:  
ฝายน๎อย 

0.00 0.00 0.00 101,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  
บ๎านโนนตุํน หมูํท่ี 7  สายทาง : หนองฮ
วกซอย 2 

0.00 0.00 0.00 149,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  
บ๎านเหลํานกชุม หมูํท่ี 4 สายหนองโด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 326,000 

 
      

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎  
(คํา K) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 4,220,000.00     5,180,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 4,220,000.00     5,180,000 
 รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 4,710,000.00     5,180,000 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 6,584,068.00     5,180,000 
 แผนงานการเกษตร               
 งานส่งเสริมการเกษตร               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 342,840.00 9.7 % 376,080 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 342,840.00     376,080 
 รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 342,840.00     376,080 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 34,200.00 2.34 % 35,000 
 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 34,200.00     35,000 
   ค่าใช้สอย               
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รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 

      
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมการผลิตสินค๎า
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามหลัก 
GAP 

15,660.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 รวมค่าใช้สอย 15,660.00 0.00 0.00 0.00     30,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุการเกษตร 12,810.00 0.00 27,200.00 10,000.00 100 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 12,810.00 0.00 27,200.00 10,000.00     20,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     คําไฟฟ้า 186,762.71 287,364.41 323,380.11 334,970.00 49.27 % 500,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 186,762.71 287,364.41 323,380.11 334,970.00     500,000 
 รวมงบด าเนินงาน 215,232.71 287,364.41 350,580.11 379,170.00     585,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานส่งเสริมการเกษตร 220,232.71 287,364.41 350,580.11 722,010.00     961,080 
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมํ
เข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

คําใช๎จํายโครงการบริหารจัดการน้ าใน 
"ล าห๎วยชัน" 

0.00 0.00 46,588.00 0.00 100 % 40,000 

       คําใช๎จํายโครงการบริหารจัดการน้ าใน 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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"ล าห๎วยชัน" ตามโครงการ 1 วัน 500 
ฝาย ถวายพํอหลวงของจังหวัดขอนแกํน 

      
คําใช๎จํายโครงการปลูกต๎นไม๎เพ่ือ
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

16,340.00 360.00 12,995.00 10,000.00 200 % 30,000 

       คําใช๎จํายโครงการปลูกหญ๎าแฝก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

      
โครงการก าจัดผักตบชวาในแหลํงน้ าพื้นท่ี
ต าบลดอนหัน 

0.00 44,292.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 รวมค่าใช้สอย 21,740.00 44,652.00 59,583.00 10,000.00     120,000 
 รวมงบด าเนินงาน 21,740.00 44,652.00 59,583.00 10,000.00     120,000 
 รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 21,740.00 44,652.00 59,583.00 10,000.00     120,000 
 รวมแผนงานการเกษตร 241,972.71 332,016.41 410,163.11 732,010.00     1,081,080 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 188,754.00 177,374.00 172,167.00 224,474.00 0.23 % 225,000 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 7,641.00 8,979.00 0.23 % 9,000 
     เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 10,647,700.00 11,391,900.00 12,179,200.00 12,880,400.00 9.48 % 14,101,200 
     เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,484,000.00 4,108,000.00 5,112,800.00 6,224,000.00 9.94 % 6,842,400 
     เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส๑ 48,000.00 44,000.00 44,000.00 48,000.00 0 % 48,000 
     ส ารองจําย 110,362.20 119,071.45 75,554.46 293,784.00 19.14 % 350,000 
     รายจํายตามข๎อผูกพัน 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
จํายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท๎องถิ่น อบต.ดอนหัน 

0.00 0.00 200,000.00 220,000.00 -100 % 0 
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      ประเภทรายจํายตามข๎อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,000 
     เงินชํวยพิเศษ 0.00 66,120.00 0.00 59,160.00 -32.39 % 40,000 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (กบท.) 

261,998.00 271,080.00 295,815.00 316,194.00 -4.34 % 302,466 

     เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ (กบข.) 272,579.70 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมงบกลาง 15,263,393.90 16,427,545.45 18,087,177.46 20,274,991.00     22,138,066 
 รวมงบกลาง 15,263,393.90 16,427,545.45 18,087,177.46 20,274,991.00     22,138,066 
 รวมงบกลาง 15,263,393.90 16,427,545.45 18,087,177.46 20,274,991.00     22,138,066 
 รวมแผนงานงบกลาง 15,263,393.90 16,427,545.45 18,087,177.46 20,274,991.00     22,138,066 
 รวมทุกแผนงาน 47,694,000.86 46,798,013.57 49,700,158.73 61,462,000.00     64,225,000 
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                               หน๎า : 1/1  วันที่พิมพ๑ : 25/8/2563  11:17:43 
     
         รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 

อ าเภอ เมืองขอนแกํน   จังหวัดขอนแกํน 
        

                  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,225,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 11,029,466 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,994,160 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,121,800 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท 

      

  -  เงินเดือนคําตอบแทนนายก อบต.  
ตั้งไว๎  253,440   บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนคําตอบแทนให๎แกํ
นายก อบต.ดอนหัน ในอัตราเดือนละ 21,120 บาท 
 -  เงินเดือนคําตอบแทนรองนายก อบต. 2 คน   
ตั้งไว๎  278,640  บาท เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนคําตอบแทนให๎แกํ
รองนายก อบต. ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท / คน (ส านักงานปลัด) 

      

   
เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

  -  เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก อบต.  
ตั้งไว๎  22,800  บาท เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจ า
ต าแหนํง นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท 
  -  เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงรองนายก อบต.  2 คน  
ตั้งไว๎  22,800  บาท เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจ า
ต าแหนํงในอัตราเดือนละ 950 บาท/คน (ส านักงานปลัด) 

      

   
เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

      -  เงินคําตอบแทนพิเศษนายก อบต.  
ตั้งไว  22,800  บาท เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน
พิเศษ นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท  
    -  เงินคําตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.  2 คน  
ตั้งไว๎  22,800  บาท เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรอง
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นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 950 บาท / คน (ส านักงานปลัด) 

   
เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค๑การ
บริหารสํวนต าบล 

จ านวน 90,720 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํเลขานุการผู๎บริหาร อบต.  ใน

อัตราเดือนละ  7,560  บาท (ส านักงานปลัด) 
      

   
เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 2,407,800 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ 
      - ประธานสภา อบต. ตั้งไว๎  139,320 บาท  ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท 
      - รองประธานสภา อบต. ตั้งไว๎ 114,000 บาท  ในอัตรา
เดือนละ 9,500 บาท  
      - สมาชิกสภา 23 คน ตั้งไว๎ 2,086,560 บาท  ในอัตรา
เดือนละ 7,560 บาท / คน 
      - เลขานุการสภา อบต.  ตั้งไว๎   67,920  บาท ในอัตรา
เดือนละ  7,560 บาท 
(ส านักงานปลัด) 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,872,360 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,902,280 บาท 

      

       - ปลัด อบต.                       ตั้งไว๎  511,440 บาท  
     - รองปลัดฯ                        ตั้งไว๎  475,560  บาท 
     - หัวหน๎าส านักงานปลัด          ตั้งไว๎  455,520  บาท 
     - หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตั้งไว๎  389,400  บาท 
     - นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ตั้งไว๎  376,080  บาท 
     - นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ตั้งไว๎  382,560  บาท 
     - นักทรัพยากรบุคคล            ตั้งไว ๎ 376,080  บาท  
     - นักจัดการงานทั่วไป            ตั้งไว ๎ 389,400  บาท 
     - นิติกร                            ตั้งไว๎  342,720  บาท 
     - เจ๎าพนักงานธุรการ            ตั้งไว ๎ 203,520  บาท 
       (ส านักงานปลัด) 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 270,000 บาท 

      

        - ปลัด อบต.                      ตั้งไว๎ 84,000  บาท 
      - รองปลัด อบต.                 ตั้งไว ๎42,000  บาท 
      - หัวหน๎าส านักงานปลัด อบต. ตั้งไว๎  42,000 บาท  
      - หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งไว๎ 18,000 บาท 
      - คําตอบแทนรายเดือน         ตั้งไว๎ 84,000 บาท  
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เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข๎าราชการและ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ผู๎ด ารงต าแหนํง ระดับ 8 และ 8 ว หรือ
เทียบเทํา (ส านักงานปลัด) 

   
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า จ านวน 280,080 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจ า จ านวน  1 อัตรา   

(นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน (ลจ.) (ส านักงานปลัด) 
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 396,000 บาท 

      

  1) พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ตั้งไว๎  180,000 บาท  
   - ผู๎ชํวยนักทรัพยากรบุคคล   ตั้งไว๎  180,000 บาท 
2) พนักงานจ๎างทั่วไป          ตั้งไว๎  216,000 บาท 
   - พนักงานทั่วไป 2 อัตรา      ตั้งไว๎  216,000 บาท  
     (ส านักงานปลัด) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  1) เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ    
   ตั้งไว๎  -   บาท  
   - ผู๎ชํวยนักทรัพยากรบุคคล  ตั้งไว๎  -  บาท 
2) เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทั่วไป   
   ตั้งไว๎  24,000 บาท 
   - คนงานทั่วไป 2 อัตรา  จ านวน  24,000 บาท 
     (ส านักงานปลัด) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,947,306 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 1,210,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 450,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็น 
      - คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในการจัดการ
เลือกตั้ง ตั้งไว๎   250,000   บาท   
      - เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ส าหรับพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงาน
จ๎าง  ตั้งไว๎  200,000  บาท (ส านักงานปลัด) 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ให๎แกํ  พนักงานสํวนต าบล  และพนักงานจ๎าง 
      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 560,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบลที่มีสิทธิเบิกได๎

ตามระเบียบ (ส านักงานปลัด) 
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํผู๎บริหารและ
พนักงานสํวนต าบล  ที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ  
(ส านักงานปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 950,306 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปก
หนังสือ  คําโฆษณาและเผยแพรํ คําก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล คําธรรมเนียมและลงทะเบียนตําง ๆ คําเบี้ย
ประกัน คําจ๎างเหมาบริการ ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 

      

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

      -  คํารับรอง  ต้ังไว๎  20,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํารับรอง 
ผู๎ที่มาตรวจการหรือบุคคลหรือคณะบุคคลมาเยี่ยมชมศึกษาดู
งานกิจการขององค๑การบริหารสํวนต าบลเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
    - คําเลี้ยงรับรอง ตั้งไว๎  20,000  บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
น้ า , กาแฟ ฯลฯ ในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฏหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย (ส านักงาน
ปลัด) 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายโครงการจัดการเลือกตั้งขององค๑การบริหารสํวนต าบล จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกตั้งทั่วไปกรณีครบ
วาระหรือในกรณีเลือกตั้งซํอมผู๎บริหารหรือสมาชิก อบต. และ
กรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฏหมายก าหนดโดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย
การจัดอบรมให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องในการจัดการ
เลือกตั้ง, สิ่งพิมพ๑ คําป้ายโฆษณา คําอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการ
เลือกตั้ง ฯลฯ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 ก.ค. 2561 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 ก.ค. 2556 (ส านักงานปลัด) 
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คําใช๎จํายโครงการจัดท าแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนต าบลดอน
หัน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน สนับสนุนการด าเนินการจัด
ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน/ประชาคมต าบล  ด าเนินการจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นโดยมีคําใช๎จํายเชํน คําอาหาร
กลางวัน อาหารวําง คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่มี
ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่ 3  พ.ศ. 2561  และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 หน๎า 215 ล าดับที่ 4 (ส านักปลัด)  

      

    
คําใช๎จํายในการจัดงานเนื่องในวันส าคัญ จ านวน 20,000 บาท 

      
  โดยเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/

ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 (ส านักงานปลัด) 
      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ คําเชํา
ที่พัก คําลงทะเบียน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู๎บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่3 พ.ศ. 2559 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระ
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นคํา
จัดซื้อธงตราสัญลักษณ๑ คําจัดซื้อวัสดุประดับตกแตํงอาคาร
สถานที่ ฯลฯ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การเบิกจําย คําใช๎จํายในการจัดงาน พ.ศ. 2559 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น หน๎า 221 ล าดับที่ 2 (ส านักงานปลัด) 

      



หน้า 86 จาก 142 

 

    
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  "วันแมํแหํงชาติ" 

จ านวน 20,306 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเป็นคําจัดซื้อวัสดุตกแตํงอาคาร
สถานที่ท าการ อบต.  ธงตราสัญลักษณ๑ ฯลฯ โดยเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจําย คําใช๎จํายใน
การจัดงานการจัดการแขํงขันกีฬา พ.ศ. 2559 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน๎า 221 ล าดับ
ที ่2 (ส านักปลัด) 

      

    

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู๎ด๎านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า
และพนักงานจ๎าง 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะความรู๎
ด๎านกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติหน๎าที่ของ
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ าและพนักงาน
จ๎าง เชํน คําอาหารกลางวัน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ
อุปกรณ๑ ฯลฯ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน๎า 246  ล าดับที่ 2  
(ส านักปลัด) 

      

    
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ส าหรับผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับผู๎บริหารและ
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบล  เชํน การประชุม
สภา พระราชบัญญัติจัดตั้ง พระราชบัญญัติการกระจาย
อ านาจ โดยมีคําใช๎จําย เชํน คําอาหารกลางวัน คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร ฯลฯ โดยเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565   หน๎า 246  ล าดับที่ 1 (ส านักปลัด) 
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โครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่องผลประโยชน๑ทับซ๎อนให๎กับบุคลากร
ของ อบต.ดอนหัน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ และคําซํอมแซมครุภัณฑ๑
ส านักงาน คอมพิวเตอร๑ ยานพาหนะและครุภัณฑ๑
ตําง ๆ (ส านักงานปลัด)  

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ และคําซํอมแซมครุภัณฑ๑
ส านักงาน คอมพิวเตอร๑ ยานพาหนะและครุภัณฑ๑
ตําง ๆ (ส านักงานปลัด)  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ส านักงาน เชํน ที่เย็บกระดาษ แบบ
พิมพ๑ กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา น้ าดื่ม ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชํน  หลอด

ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไมโครโฟน ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 
      

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว  เชํน  แปรง   ไม๎
กวาด  กระติกน้ าร๎อน จาน ถังขยะ แก๎ว ช๎อน คูลเลอร๑น้ า น้ ายา
ล๎างห๎องน้ า ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับรถยนต๑ราชการของ อบต.  
ที่จัดซื้อโดยไมํได๎จ๎างเหมาซํอมแซม เชํน ยางรถยนต๑ ผ๎า
เบรก อะไหลํรถยนต๑ ปะเปลี่ยนยาง น้ ามัน
เบรก น้ ามันเครื่อง หัวเทียน แบตเตอรรี่ ฯลฯ  (ส านักงานปลัด) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามัน
เบนซิน ดีเซล น้ ามันหลํอลื่นเพ่ือใช๎กับรถยนต๑ ฯลฯ  
(ส านักงานปลัด) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรํ เชํน โฟม พํูกัน ฟิล๑มถํายรูป ถํานใสํกล๎อง รูปสีหรือขาว
ด าที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑  เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ๑ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ๑ เมนบอร๑ด เมาส๑ แผํน CD-RW และอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 452,000 บาท 

   
คําไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค๑การบริหารสํวนต าบล

และสถานที่ซึ่งอยูํในความดูแลของ อบต.(ส านักงานปลัด) 
      

   
คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาที่ท าการองค๑การบริหารสํวนต าบลและ

สถานที่ซึ่งอยูํในความดูแลของ อบต. (ส านักงานปลัด) 
      

   
คําบริการโทรศัพท๑ จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท๑ที่ท าการองค๑การบริหารสํวน

ต าบล (ส านักงานปลัด) 
      

   
คําบริการไปรษณีย๑ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําไปรษณีย๑ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําเชําตู๎
ไปรษณีย๑ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส๑ (GFMIS) (ส านักงานปลัด) 

      

   
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท๑ (โทรสาร) คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎
ระบบอินเตอร๑เน็ต ฯลฯ ส าหรับที่ท าการองค๑การบริหารสํวน
ต าบล (ส านักงานปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 88,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 88,000 บาท 

   
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑       

    
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 88,000 บาท 

      

  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็น
เงิน   88,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะ อยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อย กวํา 4 MB ต๎องมี
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ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.2 GHz และมี
หนํวยประมวลผล ด๎าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมํน๎อย
กวํา 10 แกน หรือ  
2. ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อย กวํา 6 MB ต๎องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง – มีหนํวยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB  
 - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 120 GB จ านวน 1 หนํวย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อย
กวํา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
  - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง 
 - มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1
ชํอง  
- มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
ตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) หน๎า 117 ล าดับ
ที ่23 (ส านักงานปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,124,860 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,169,860 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,169,860 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,443,680 บาท 

      

  ต าแหนํง 1. ผู๎อ านวยกองคลัง 455,520 บาท 
2. หัวหน๎าฝ่ายการเงินและบัญชี  389,400 บาท 
3. นักวิชาการคลัง 253,680 บาท 
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได๎  336,360 บาท 
5. นักวิชาการเงินและบัญชี  336,360 บาท 
6. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี  381,120 บาท 
7. เจ๎าพนักงานพัสดุ  291,240 บาท 
(กองคลัง) 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 60,000 บาท 

      
  1. ผู๎อ านวยการกองคลัง  42,000 บาท 

2. หัวหน๎าฝ่ายการเงินและบัญชี  18,000 บาท (กองคลัง) 
      

   
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า จ านวน 266,760 บาท 

        ต าแหนํงเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง)       

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 353,640 บาท 

      

  ต าแหนํง 1. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎  137,640 บาท 
2. คนงานทั่วไป 2 อัตรา  216,000 บาท 
(จัดเก็บคําธรรมเนียมขยะ) (กองคลัง) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง จ านวน 45,780 บาท 

      
  ต าแหนํง 1. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎  21,780 บาท 

2. คนงานทั่วไป 2 อัตรา  24,000 บาท 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 955,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 510,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายคําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง ต้ัง
ไว๎ 50,000 บาท 
- เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นและลูกจ๎างเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว๎ 50,000 บาท (กองคลัง) 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให๎แกํ  พนักงานสํวนต าบล  และพนักงานจ๎าง   
(กองคลัง) 
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คําเชําบ๎าน จ านวน 300,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบลที่มีสิทธิเบิกได๎

ตามระเบียบ (กองคลัง) 
      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํผู๎บริหารและ

พนักงานสํวนต าบล  ที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ (กองคลัง) 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 60,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายโครงการจัดหนํวยบริการรับช าระภาษีฯ จ านวน 5,000 บาท 

    
คําใช๎จํายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ จ านวน 30,000 บาท 

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 60,000 บาท 

    
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 20,000 บาท 

    
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสํวน
ต าบลและลูกจ๎าง (ระบบ e-laas) 

จ านวน 20,000 บาท 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 40,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑เครื่องมือ
เครื่องใช๎ส านักงาน เชํน ที่เย็บกระดาษ แบบ
พิมพ๑ กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา น้ าดื่ม ฯลฯ (กองคลัง) 

      

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว  เชํน  แปรง   ไม๎
กวาด  กระติกน้ าร๎อน จาน ถังขยะ แก๎ว ช๎อน คูลเลอร๑น้ า น้ ายา
ล๎างห๎องน้ า ฯลฯ (กองคลัง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามนั
เบนซิน ดีเซล น้ ามันหลํอลื่นเพ่ือใช๎กับรถยนต๑ ฯลฯ (กองคลัง) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 5,000 บาท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑  เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ๑ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ๑ เมนบอร๑ด เมาส๑ แผํน CD-RW และอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น ฯลฯ (กองคลัง) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   
คําบริการไปรษณีย๑ จ านวน 10,000 บาท 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 719,760 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 695,760 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 695,760 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 318,960 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล ต าแหนํงเจ๎าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส านักงานปลัด) 
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 328,800 บาท 

      

  1. พนักงานจ๎างตามภารกิจ  ตั้งไว๎  112,800 บาท 
- พนักงานงานขับรถยนต๑ (ประจ ารถบรรทุกน้ า)  1  อัตรา 
2. พนักงานจ๎างทั่วไป  ตั้งไว๎  216,000 บาท 
- คนงานทั่วไป (ประจ ารถบรรทุกน้ า)  2  อัตรา (ส านักงานปลัด) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  1. เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ   
   ตั้งไว๎  24,000 บาท  
- พนักงานงานขับรถยนต๑ (ประจ ารถบรรทุกน้ า)  
2. เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทั่วไป   
   ตั้งไว๎  24,000 บาท 
- คนงานทั่วไป (ประจ ารถบรรทุกน้ า)  2  อัตรา (ส านักงานปลัด) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 24,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท 

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบลที่มีสิทธิเบิกได๎

ตามระเบียบ (ส านักงานปลัด) 
      

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 210,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 
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ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให๎แกํ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน๎าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนการ
ด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเก่ียวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการ
รักษาความสงบเรียบร๎อยของประชาชนตามกฏหมาย (ส านักงาน
ปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล
ตําง ๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  ได๎แกํเทศกาลปีใหมํและเทศกาลสงกรานต๑ เชํน คําจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ๑ คําวัสดุอุปกรณ๑ในการตั้งจุดบริการ
ประชาชน คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นส าหรับโครงการ ตาม
หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0813.4/ว 4202  ลง
วันที่  25  ธันวาคม  2561 และหนังสือดํวน
ที่สุด ที ่มท 0801.4/ว 1346  ลง
วันที่  29  มีนาคม  2562  และหนังสือดํวน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นไป
ตามตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ประจ าปี พ.ศ. 2561 –
 2565  หน๎า 230  ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด) 

      

    
คําใช๎จํายโครงการฝึกซ๎อมแผนป้องกันสาธารณภัยที่มีความเสี่ยงใน
พ้ืนที่ต าบลดอนหัน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินตามโครงการฝึกซ๎อมแผน
ป้องกันสาธารณภัยที่มีความเสี่ยงในพ้ืนที่ต าบลดอน
หัน  เชํน คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม  
คําตอบแทนวิทยากร คําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑โครงการ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นส าหรับโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  หน๎า  232  ล าดับ
ที ่8 (ส านักงานปลัด) 

      



หน้า 94 จาก 142 

 

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คํา
เชําที่พัก  คําลงทะเบียนตําง ๆ ฯลฯ  ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของผู๎บริหาร สมาชิก พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง  (ส านักงานปลัด) 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําบ ารุงซํอมแซมทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎งาน

ได๎ตามปกติ (ส านักงานปลัด) 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับรถยนต๑ทางราชการ
ของ อบต. ที่จัดซื้อโดยไมํได๎จ๎างเหมาซํอมแซม เชํน ยาง
รถยนต๑ ผ๎าเบรค อะไหลํรถยนต๑ น้ ามันเบรค สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามัน

เบนซิน ดีเซล น้ ามันหลํอลื่น (ส านักงานปลัด) 
      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 25,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถัง

ดับเพลิง เติมน้ ายาดับเพลิง ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 
      

 
แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,849,668 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,372,268 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,372,268 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,362,828 บาท 

      

  - ผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ    รวม 389,400 บาท 
- นักวิชาการศึกษา     รวม 318,000    บาท 
- ข๎าราชการครูผู๎ดูแลเด็ก คศ.1 จ านวน   2  อัตรา  
รวม 655,428    บาท (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - ผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ    รวม 42,000  บาท  
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 895,440 บาท 

      

  - พนักงานจ๎างตามภารกิจต าแหนํง ผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา
รวม 463,440  บาท 
  - พนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํง ผู๎ดูแลเด็ก
จ านวน 4 อัตรา  รวม  432,000 บาท                               
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง จ านวน 72,000 บาท 

      

  - พนักงานจ๎างตามภารกิจต าแหนํง  ผู๎ดูแลเด็ก
จ านวน 1 อัตรา รวม    24,000   บาท 
- พนักงานจ๎างทั่วไป ต าแหนํง  ผู๎ดูแลเด็ก
จ านวน 4 อัตรา  รวม     48,000  บาท                             
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 477,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 227,400 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับ
พนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างประจ า   
และพนักงานจ๎าง  โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น   พ.ศ.  2557  และท่ีมี
กฎหมาย  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให๎แกํ  พนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างประจ า  และ
พนักงานจ๎าง   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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คําเชําบ๎าน จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบลที่มีสิทธิได๎รับ
เงินคําเชําบ๎าน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.  2548  และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่ 3  พ.ศ. 2559  และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่ง
หรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม) 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 39,400 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักสํวน
ต าบล   โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง
ก าหนด (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปก
หนังสือ คําธรรมเนียมตําง ๆ  และคําจ๎างเหมาบริการ
อ่ืน ๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/
ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559   และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง
ก าหนด (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คํา
เชําที่พัก  คําลงทะเบียนตําง ๆ  ฯลฯ  ส าหรับพนักงานสํวน
ต าบล  และพนักงานจ๎าง โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่3 พ.ศ. 2559  และตามที่มี
กฎหมาย  ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ และคําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกท่ี
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย๑สินเอง  กรณีเป็นการจ๎างเหมาซึ่งมีทั้งคําสิ่งของและ
คําแรงงาน (คําแรงมากกวําคําสิ่งของ)  ให๎เบิกจํายในลักษณะคํา
ใช๎สอย  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 และในสํวนของการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ เป็นคําซํอมกลาง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการใช๎และรักษารถยนต๑ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือ ทีม่ท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ  ข๎อบังคับ  ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม๎
บรรทัด ยางลบ  คลิป เป้ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษ
คาร๑บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แห๎ม แปรงลบกระดาษ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลกัษณ๑ ของใช๎ในการบรรจุหีบ
หํอ ตะแกรงเอกสาร เครือ่งตัดโฟม เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ๑ แผํน
ป้ายส านักงานหรือหนํวยงาน หรือแผํนป้ายตําง ๆ น้ าดื่มส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  โดยเป็นไปตามหนังสือกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559  และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อแผํนดิสก๑  หมึกเครื่องพิมพ๑  สาย
เคเบิล  แป้นพิมพ๑  เม๎า เมมโมรีชิป ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559  และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
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ก าหนด (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,156,780 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,433,900 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 755,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ คํา
ซักฟอก คําก าจัดสิ่งปฏิกูล คําเชําทรัพย๑สิน คําโฆษณาและ
เผยแพรํ คําธรรมเนียมและลงทะเบียนตําง ๆ คําเบี้ย
ประกัน คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา คําติดตั้ง
ไฟฟ้า คําติดตั้งโทรศัพท๑ และคําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตําง ๆ คําจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ๑เผยแพรํผลงานของ อบต.
ดอนหัน และคําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตลอดจนการจ๎าง
เหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบล โดยเป็นไปตามหนังสือทื่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 และตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง
ก าหนด (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายส าหรับพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.ดอนหัน 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  ในอัตราคนละ 10,000/ปี จ านวน 2 อัตรา (กอง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
      

    
โครงการจ๎างเหมารถยนต๑น าสํงเด็กเล็กที่เจ็บป่วยในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กไปยังสถานพยาบาลของรัฐ 

จ านวน 2,000 บาท 

      

  โครงการจ๎างเหมารถยนต๑น าสํงเด็กเล็กที่เจ็บป่วยในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กไปยังสถานพยาบาลของรัฐ    ตั้งไว๎2,000 บาทเพ่ือจําย
เป็นคําใช๎จํายโครงการจ๎างเหมารถยนต๑น าสํงเด็กท่ีเจ็บป่วยใน 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กไปยังสถานพยาบาลของรัฐ เชํน คําจ๎างเหมา
รถยนต๑ และคําใช๎จํายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2561 –
 2565 หน๎าที่ 141 ล าดับที่ 6  (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม) 

      

    
โครงการสํงเด็กเล็กเข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดขอนแกํน (อบจ.ขอนแกํน) 

จ านวน 20,000 บาท 

        โครงการสํงเด็กเล็กเข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพศูนย๑       
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พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแกํน (อบจ.ขอนแกํน) 
ตั้งไว๎  20,000 บาทเพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายด าเนินการโครงการสํง
เด็กเล็ก เข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
ขอนแกํนจัดโดย อบจ.ขอนแกํน ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  ประจ าปีพ.ศ.2561 – 2565หน๎าที่ 144  ล าดับ
ที ่11  (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับ
สนับสนุนคําจัดการเรียนการสอนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

จ านวน 117,300 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาส าหรับ
สนับสนุนคําจัดการเรียนการสอน 
 ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) จ านวนเด็ก 69 คนตั้ง
ไว๎  117,300  บาท   
 - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการศึกษา อุปกรณ๑ สื่อการเรียนการ
สอน ฯลฯ ให๎กับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ภายในเขตอบต.ดอน
หัน จ านวน 3แหํง โดยจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2–5 ปี)
ในอัตราคนละ1,700 บาท/ปี ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หนา๎ที ่141  ล าดับ
ที ่7 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

      

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับ
สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 77,870 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาส าหรับ
สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา    
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก     ตั้งไว๎   77,870 บาท  ดังนี้ 
  1. คําหนังสือเรียน                อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
ตั้งไว๎   13,800  บาท 
  2. คําอุปกรณ๑การเรียน          อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
ตั้งไว๎   13,800  บาท 
  3. คําเครื่องแบบนักเรียน        อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
ตั้งไว๎  20,700  บาท 
  4. คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน     อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
ตั้งไว๎   29,570  บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเล็กใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ดอนหัน จ านวน 3 แหํง โดยจัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561–2565 หน๎าที่ 143  ล าดับ
ที ่10  (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
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โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา ส าหรับอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 357,700 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาส าหรับ
สนับสนุนคําอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก ในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 แหํง  ตั้งไว๎ 357,700 บาท 
          - เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันให๎กับศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กภายในเขตอบต.ดอนหัน จ านวน3แหํง                โดย
จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวัย ในอัตรามื้อละ 20 บาท ตํอ
คน จ านวน  245 วัน ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน๎าที่ 140  ล าดับที่ 4 
   - ศพด.บ๎านหนองหญ๎าแพรก จ านวน22  คน  ยอดเด็กรวม
ทั้งหมด 69 คน  
   - ศพด. วัดทําชลาวาส        จ านวน 25  คน ประมาณการตั้ง
รับไว๎ 5%  
   - ศพด. บ๎านดอนแดง         จ านวน 22คนนักเรียน
เพ่ิมเติม 4 คน ยอดนักเรียนรวม 73 คน  

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 60,130 บาท 

      
  ประเภทคําบ ารุงรักษาและซํอมแซม   ตั้งไว๎ 60,000  บาท (กอง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,638,900 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 74,900 บาท 

      
  ประเภทวัสดุส านักงานตั้งไว๎  74,900 บาท (กอง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
      

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 60,000 บาท 

      
  ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว    ตั้งไว๎60,000   บาท(กอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
      

   
คําอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,424,000 บาท 

      

     - เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ให๎ได๎
กินนมทุกคน หรือ 100 %ในอัตราคน
ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วันและเป็นไปตามแผน พัฒนา
ท๎องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน๎าที่ 140  ล าดับ
ที ่3 ได๎แกํ 
   - ศพด.บ๎านหนองหญ๎าแพรก จ านวน   22  คน ประมาณการ
ตั้งรับไว๎ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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  - ศพด. วัดทําชลาวาส               จ านวน  25คน นักเรียน
เพ่ิมเติม 4 คน ยอดรวม 73 คน 
   - ศพด. บ๎านดอนแดง                จ านวน22คน   
   - โรงเรียนบ๎านดอนแดงดอนน๎อยวิทยา  จ านวน  89  คน   
  - โรงเรียนบ๎านดอนหันวิทยาสาร         จ านวน  70  คน   
  - โรงเรียนบ๎านโนนเขวา                     จ านวน 63  คน   
  - โรงเรียนบ๎านโนนตุํนประชาบ ารุง       จ านวน   48คน   
  - โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าแพรกทําแรํ    จ านวน  246  คน   
  - โรงเรียนบ๎านเหลํานกชุมวิทยาสรรค๑    จ านวน  122  คน   
 ***โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวนเด็ก 638 คน  
  - ประมาณการตั้งรับไว๎ จ านวนนักเรียน 638 คน ประมาณการ
จ านวนเด็กเพ่ิมขึ้น5%เพ่ิม 32คน 
   - ประมาณการตั้งรับไว๎ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนนักเรียนรวม
ทั้งสิ้น 670 คน  (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

   
วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําจัดซื้อเคมีภัณฑ๑ในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกในต าบลดอนหัน  เชํน  หน๎ากากพํนหมอกควัน  ชุด
ใสํพํนหมอกควัน ถุงมือ  ทรายอะเบท  น้ ายาเคมีก าจัด
ยุง  ฯลฯ  ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดตํอภายในต าบล
ดอนหัน  โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที่  27  มิถุนายน  2559  และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด  (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

      

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 40,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุการศึกษา      ตั้งไว๎   40,000   บาท 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 –
 2565 หน๎าที่ 141  ล าดับที่ 5  (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 

   
คําไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

      
  ประเภทคําไฟฟ้าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนหัน       

ตั้งไว๎     30,000  บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
      

   
คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 
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  ประเภทคําน้ าประปา ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนหัน  

ตั้งไว๎  10,000  บาท(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
      

  
งบลงทุน รวม 42,880 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 42,880 บาท 

   
ครุภัณฑ๑ส านักงาน       

    
คําจัดซื้อครุภัณฑ๑เก๎าอ้ีส าหรับนั่งประชุม จ านวน 23,880 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ๑เก๎าอ้ีส าหรับนั่ง
ประชุม ขนาด 58 x 55 x 89-100 เซนติเมตร บุผ๎าไมโครไฟ
เบอร๑สีด า ปรับระดับสูง – ต่ า ได ๎ขาโพลี จ านวน 12 ตัว ราคา
ตัวละ 1,990 บาท รวมเป็นเงิน  23,880 บาท ใช๎เป็นเก๎าอ้ี
ส าหรับนั่งประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก คณะ
ผู๎บริหาร คณะครูผู๎ดูแลเด็ก และใช๎ส าหรับจัดเป็นห๎องรับรอง
คณะกรรมการที่เข๎าตรวจเยี่ยมศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด องค๑การบริหารสํวน ต าบลดอนหัน และใช๎ท า
กิจกรรมของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนหัน ตั้งจํายตามราคา
ท๎องตลาด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

    
คําจัดซื้อครุภัณฑ๑โต๏ะประชุม จ านวน 19,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ๑โต๏ะ
ประชุม ขนาด 300 x ยาว 120 x สูง 75 เซนติเมตร          วัส
ดุปิดผิวด๎วยลามิเนตลาย
ไม๎ จ านวน 1 โต๏ะ ราคา 19,000 บาท ส าหรับใช๎เป็นโต๏ะประชุม
คณะกรรมการบริหาร      ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู๎บริหาร/
คณะครูผู๎ดูแลเด็ก และใช๎ส าหรับเป็นห๎องรับรองคณะกรรมการที่
เข๎าตรวจเยี่ยม  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑การบริหารสํวนต าบล
ดอนหัน และใช๎ท ากิจกรรมของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอน
หัน      ตั้งจํายตามราคาท๎องตลาด (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,680,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,680,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    

คําใช๎จํายอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) ในเขต
พ้ืนที่ต าบลดอนหัน 

จ านวน 2,680,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนคําสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับ
จัดสรรให๎เด็กอนุบาลและเด็กชั้น ป.1–ป.6 โดยจัดสรรในอัตรา
มื้อละ 20 บาทตํอคน จ านวน200 วันตามแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561–2565  หน๎าที่ 145 ล าดับ
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ที ่13  ได๎แกํ 
     - โรงเรียนบ๎านดอนแดงดอนน๎อย
วิทยา   จ านวน    89  คน   
     - โรงเรียนบ๎านดอนหันวิทยาสาร        จ านวน  70  คน   
     - โรงเรียนบ๎านโนนเขวา                  จ านวน  63  คน   
     - โรงเรียนบ๎านโนนตุํนประชาบ ารุง     จ านวน  48   คน   
     - โรงเรียนบ๎านหนองหญ๎าแพรกทําแรํ  จ านวน 246  คน   
     - โรงเรียนบ๎านเหลํานกชุมวิทยาสรรค๑  จ านวน 122  คน   
 *** โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวนเด็ก 638 คน  
   - ประมาณการตั้งรับไว๎ จ านวนนักเรียน 638 คน ประมาณ
การจ านวนเด็กเพ่ิมข้ึน5%เพ่ิม 32 คน   
   - ประมาณการตั้งรับไว๎ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนนักเรียนรวม
ทั้งสิ้น 670 คน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมสอนภาษาแกํนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซี่ยน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม สอน
ภาษาแกํนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเตรียมความ
พร๎อมสูํประชาคมอาเซียนตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน๎าที่ 142  ล าดับ
ที ่8 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,031,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,031,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,031,360 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 355,320 บาท 

      

   - นักวิชาการสาธารณสุข    ตั้งไว๎   355,320  บาท  
(ส านักงานปลัด) 
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คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 1,530,960 บาท 

      

  1. พนักงานจ๎างตามภารกิจ  ตั้งไว๎  450,960  บาท 
     - พนักงานขับรถยนต๑  (รถก๎ูชีพ 1 อัตรา)     
       ตั้งไว ๎ 168,000  บาท 
     - พนักงานขับรถยนต๑ (ประจ ารถขยะ 2 อัตรา)   
       ตั้งไว ๎ 282,960  บาท 
  2. พนักงานจ๎างทั่วไป (ประจ ารถก๎ูชีพ)   
       ตั้งไว ๎ 1,080,000 บาท  
     - คนงานทั่วไป  3 อัตรา  (ประจ ารถกู๎ชีพ)     
       ตั้งไว ๎ 324,000  บาท 
     - คนงานทั่วไป 7  อัตรา  (ประจ ารถขยะ)     
       ตั้งไว ๎ 756,000  บาท (ส านักงานปลัด) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง จ านวน 145,080 บาท 

      

    1. เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ   
      ตั้งไว ๎ 25,080  บาท 
   -  พนักงานขับรถยนต๑  (ประจ ารถก๎ูชีพ  1  อัตรา)   
      ตั้งไว ๎          -     บาท 
   -  พนักงานขับรถยนต๑ (ประจ ารถขยะ 2 อัตรา)   
      ตั้งไว๎  25,080  บาท 
  2.  เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทั่วไป   
      ตั้งไว๎  120,000 บาท 
   -  คนงานทั่วไป   จ านวน  3  อัตรา  (ประจ ารถก๎ูชีพ)   
      ตั้งไว๎ 36,000  บาท 
   -  คนงานทั่วไป  จ านวน  7  อัตรา (ประจ ารถขยะ)   
      ตั้งไว๎   84,000  บาท 
      (ส านักงานปลัด) 
 

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 314,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 314,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎แกํ อาสาสมัครบริบาล
ท๎องถิ่น โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
อาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าใช้สอย รวม 75,500 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายโครงการอบรมสร๎างเครือขํายการป้องกันและแก๎ไขปัญหา
เอดส๑และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการตามโครงการอบรมสร๎างเครือขํายการ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหาเอดส๑และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑
ส าหรับเยาวชนและประชาชน เชํน คําป้าย
โครงการ คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารกลางวัน คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เบิกได๎ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน๎า 150 ล าดับ
ที ่3 (ส านักงานปลัด) 

      

    

โครงการรณรงค๑ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าในต าบลดอนหัน  
ตามโครงการสัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตาม
พระราชปณิธาน  ศาสตราจารย๑ ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องยาเธอ  เจ๎า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 55,500 บาท 

      

  ตามโครงการสัตว๑ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัข
บ๎า  ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย๑ ดร. สมเด็จพระเจ๎าน๎อง
ยาเธอ  เจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ๑  อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสรางควัฒน วรขัตติวราชนารี เชํน คําวัคซีน  อุปกรณ๑การ
ฉีด  คําป้าโฆษณา  คําส ารวจประชากร แมว, สุนัข ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว.0120 ลง
วันที่  12  มกราคม 2560  และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่นดํวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1042  ลง
วันที่ 10  เมษายน 2561  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  ประจ าปี  2561-2565 หนา๎ที่  232  ล าดับ
ที ่7 (ส านักงานปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อน้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน ฯลฯ  
(ส านักงานปลัด) 
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วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเคมีภัณฑ๑ในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกเชํน  ทรายอะเบท   น้ ายาเคมีก าจัดยุง 
หน๎ากากพํนหมอกควัน ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 

      

 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 220,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให๎แกํ  พนักงานสํวนต าบล   ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง  ที่
ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ (ส านักงาน
ปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานหนํวยกู๎ชีพ 
อบต.ดอนหัน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการโครงการสํงเสริม
สนับสนุนและพัฒนางานหนํวยกู๎ชีพ อบต.ดอนหัน ระบบ
การแพทย๑ฉุกเฉินแกํประชาชน สํงเสริมการป้องกันการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน และพัฒนาการปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือให๎หนํวยกู๎ชีพ
สามารถให๎บริการประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.3/ว 2826  ลง
วันที่ 17 กันยายน  2553   และประกาศคณะกรรมการ
การแพทย๑ฉุกเฉิน ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน๎า  151  ล าดับที่ 4 (ส านักงาน
ปลัด) 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สินเพื่อสามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกติ เชํน คําซํอมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและ
ครุภัณฑ๑ตํางๆ ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อน้ ามันดีเซล  น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ส าหรับรถก๎ูชีพ  (ส านักงานปลัด) 
      

   
วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุ  แอลกอฮอล๑ 
ออกซิเจน  น้ ายาตําง ๆ  สายยาง  เวชภัณฑ๑  ถุงมือ  เปลหาม
คนไข๎  ฯลฯ (ส านักงานปลัด)  

      

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎พิการต าบล 
ดอนหัน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม
สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   ผู๎พิการต าบลดอนหัน มี
คําใช๎จําย เชํนคําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอบรมและคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 2561 –
 2564   หน๎า  147  ล าดับที่ 2) (ส านักงานปลัด) 

      

    
โครงการฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบล
ดอนหัน 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสร๎างเครือขํายผู๎สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต “โรงเรียนผู๎สูงอายุ”เชํน คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอบรม และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 เปน็ไปตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน๎า  147  ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลดั) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,857,960 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,893,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,893,960 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,390,980 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวน
ต าบล  จ านวน   4    อัตรา   ประกอบด๎วย 
-  ผู๎อ านวยการกองชําง  ตั้งไว๎   442,320   บาท   
-  นายชํางโยธา           ตั้งไว๎   406,440   บาท 
-  นายชํางโยธา           ตั้งไว๎   244,320   บาท   
-  นายชํางไฟฟ้า          ตั้งไว๎   297,900   บาท 
(กองชําง) 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ให๎แกํ   
ผู๎อ านวยการกองชําง   
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน  12  เดือน (กองชําง) 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 433,080 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน  ให๎แกํพนักงาน
จ๎าง  จ านวน  3  อัตรา  ประกอบด๎วย 
-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน 1  อัตรา ต าแหนํง   ผู๎ชํวย
เจ๎าพนักงานธุรการ  ตั้งไว๎   181,560  บาท 
-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน  1 อัตรา ต าแหนํง   ผู๎ชํวย
นายชํางไฟฟ้า      ตั้งไว๎  143,520  บาท 
-  พนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  1 อัตรา ต าแหนํง   คนงานทั่วไป
(ประจ าสถานีสูบน้ าบ๎านทําแรํ)     
ตั้งไว๎  108,000  บาท  (กองชําง) 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง จ านวน 27,900 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว  ให๎แกํพนักงานจ๎างของ

องค๑การบริหารสํวนต าบล   (กองชําง) 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 942,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 266,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 140,000 บาท 

      

   - เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ๎างและบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ  โดยเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดํวน
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ที่สุด  ที ่ กค 0402.5/ว 156  ลง
วันที่  19 กันยายน  2560  เรื่องหลักเกณฑ๑การเบิกจําย
คําตอบแทนหรือคณะกรรมการ  และท่ีมี
กฎหมาย  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด 
 - เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ  ส าหรับพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างประจ า   
และพนักงานจ๎าง  โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น   พ.ศ.  2557  และท่ีมี
กฎหมาย  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (กองชําง) 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบล   ลูกจ๎างประจ า  และพนักงานจ๎าง ที่ได๎รับ
มอบหมายให๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
(กองชําง) 

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงาน 
สํวนต าบล ที่มีสิทธิได๎รับเงินตามระเบียบฯ  
(กองชําง) 

      

   
เงินชํวยเหลือบุตร จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวน

ต าบล   ที่มีสิทธิได๎รับเงินตามระเบียบฯ   (กองชําง)  
      

   
ค่าใช้สอย รวม 346,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
ประเภทรายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 246,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเย็บปกหนังสือหรือเข๎าปก
หนังสือ  คําธรรมเนียม  และคําลงทะเบียนตําง ๆ  คําติดตั้ง
ไฟฟ้า   คําติดตั้งประปา  คําจ๎างเหมาบริการอ่ืนๆ  ฯลฯ    
(กองชําง) 
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คํา
พาหนะ   คําเชําที่พักและคําใช๎จํายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานสํวน
ต าบล  ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง    (กองชําง) 

      

    
คําใช๎จํายเพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคของ อปท. จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดให๎มีการตรวจสอบคุณภาพน้ า

อุปโภคบริโภค โดยหนํวยงานที่เชื่อถือได๎  (กองชําง) 
      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมทรัพย๑สิน  คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม
ครุภัณฑ๑   คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง คํา
บ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย๑สิน
อ่ืน ๆ เชํน   เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร๑  เครื่องปริ๊น
เตอร๑  รถยนต๑  รถฟาร๑มแทร็คเตอร๑  วัสดุตําง ๆ ฯลฯ (กองชําง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน
ตําง ๆ  เชํน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  ฯลฯ    
(กองชําง)  

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 135,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ 
ไฟฟ้า  เชํน  โคมไฟ  หลอดไฟ  บัลลาสต๑  สายไฟ  ฯลฯ  (กอง
ชําง) 

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ วัสดุกํอสร๎าง  เชํน  น้ ามันทา
ไม๎  ค๎อน  ตะปู  มีด  จอบ  เสียม  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ฯลฯ   
 (กองชําง)  

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื่นส าหรับ
รถยนต๑   เครื่องสูบน้ าประจ าสถานีสูบน้ าด๎วยพลังงานไฟฟ้าและ
เครื่องสูบน้ า น้ ามันขององค๑การบริหารสํวนต าบลดอน
หัน    และคําน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น   เพ่ือสนับสนุนการ
ปรับเกรดถนนที่ได๎ขอรับการสนับสนุนรถปรับเกรดมาจาก
หนํวยงานอื่น   และคําใช๎จํายน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นในการ
สนับสนุนการท านาปีและนาปรัง    (กองชําง)  
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วัสดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ แผํนดิสก๑   โมเด็ม  หมึก
เครื่องพิมพ๑   ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑เลเซอร๑   สาย
เคเบิล  แป้นพิมพ๑  เมาส๑  เมนบอร๑ด  แผํนวงจร
อิเลคทรอนิกส๑  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  (กองชําง) 

      

  
งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 

   
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑       

    
เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโน๎ตบุ๏ก  จ านวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
     - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน  1  หนํวย  โดยมีคุณลักษณะอยํางใด
อยํางหนึ่ง  หรือดีกวํา  ดังนี้   
1)  ในกรณีที่มีหนํวยความจ า  แบบ  Cache  Memory  รวมใน
ระดับ (Level)   
เดียวกัน  ขนาดไมํน๎อยกวํา  4  MB  ต๎องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผล
ด๎านกราฟิก (Graphics  Processing  Unit)  ไมํน๎อย
กวํา  10  แกน  หรือ 
2)  ในกรณีที่มีหนํวยความจ า  แบบ  Cache  Memory  รวมใน
ระดับ (Level)   
เดียวกัน  ขนาดไมํน๎อยกวํา  6  MB  ต๎องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา  1.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
           - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 GB  
     - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวํา ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือ
ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา  250  GB  จ านวน 1 หนํวย 
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อย
กวํา  1,366 x 768  Pixel  และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
     - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือ
ดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3  ชํอง 
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     - มีชํองเชื่อมตํอแบบ  HDMI   หรือ  VGA  จ านวนไมํน๎อย
กวํา  1  ชํอง 
-มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network  Interface)  แบบ  10/100/1000   
Base-T   
หรือดีกวํา  จ านวนไมํน๎อยกวํา  1  ชํอง 
-สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-
Fi (IEEE  802.11b, g, n, ac)  และ  Bluetooth 
(ตั้งจํายตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563    
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม )และ
หนังสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552(กอง
ชําง) 

        

 
      

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 557,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 557,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 557,000 บาท 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 557,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมทรัพย๑สิน  คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม
ครุภัณฑ๑   คําบ ารุงรักษา 
หรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม
ทรัพย๑สินอื่น ๆ เชํน   คําซํอมแซมถนนที่อยูํในความรับผิดชอบ
ขององค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน ฯลฯ 
(กองชําง) 

      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,490,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,490,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างที่ได๎รับ
มอบหมายให๎ปฏิบัติงานอกเวลาราชการปกติ 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 700,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการก าจัดขยะมูล
ฝอย , จ๎างเหมาอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
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บ๎านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น หน๎าที่ 211 ล าดับที่ 1  

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมสํงเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ
มูลฝอยส าหรับประชาชนต าบลดอนหัน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย ตามโครงการฝึกอบรมสํงเสริมและ
สนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอย เชํนคําตอบแทน
วิทยากร คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุ
อบรมและคําใช๎จํายอ่ืนๆ โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน๎าที่  211  ล าดับ
ที ่2 

      

    
โครงการสนับสนุนการลดปริมาณขยะอินทรีย๑ตั้งแตํต๎นทาง "การ
ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและขยะอินทรีย๑" 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสนับสนุนการลดปริมาณ
ขยะอินทรีย๑ตั้งแตํต๎นทาง การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและ
ขยะอินทรีย๑ เชํนคําตอบแทนวิทยากร คําอาหารกลางวัน อาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําคูํมือและเอกสารอบรม คําใช๎จํายอื่นๆ ที่
จ าเป็น เป็นไปตาม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน๎าที่  212  ล าดับที่ 5 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย๑สิน เพ่ือสามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกติ เชํน คําซํอมแซมยานพาหนะ และครุภัณฑ๑
ตํางๆ ฯลฯ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน ถังขยะ ไม๎
กวาด เขํง ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อยานพาหนะและขนสํง เชํน แบตเตอรี่ ยาง

นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (ส านักงานปลัด) 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน จาร

บี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ(ส านักงานปลัด) 
      

 
งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 3,069,100 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 361,100 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 361,100 บาท 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 361,100 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมทรัพย๑สิน  คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม
ครุภัณฑ๑   คําบ ารุงรักษา 
หรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม
ทรัพย๑สินอื่น ๆ เชํน   คําซํอมแซมระบบระบายน้ าที่อยูํในความ
รับผิดชอบขององค๑การบริหารสํวนต าบลดอนหัน ฯลฯ(กองชําง) 

      

  
งบลงทุน รวม 2,708,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,708,000 บาท 

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน
เจริญ หมู่ที่ 15 สายบ้าน ส.อบต.ล าดวน - บ้านพ่อนุกุล 

จ านวน 165,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า คสล. ขนาด 0.30  เมตร  ยาว  69  เมตร  ลึกเฉลี่ย   
0.40 เมตร  หนาข๎างละ  0.10  เมตร  ฝาปิด คสล.
ขนาด 0.40 x 0.50  เมตร  หนา 0.10 เมตร   บํอ
พัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60  ม.  จ านวน  1  บํอ   พร๎อมป้าย
โครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน 1 ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน 1 ป้าย)(กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน
เจริญ หมู่ที่ 15 สายบ้านพ่อประสิทธิ์ - บ้านนางสาวจิตลัดดา 

จ านวน 287,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคาํด าเนินการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า คสล. ขนาด 0.30  เมตร  ยาว  134  เมตร  ลึกเฉลี่ย   
0.40 เมตร  หนาข๎างละ  0.10  เมตร  ฝาปิด คสล.
ขนาด 0.40 x 0.50  เมตร  หนา 0.10 เมตร   พร๎อมป้าย
โครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน 1 ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน 1 ป้าย)(กองชําง) 
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โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น  
หมู่ที่ 7 สายสามแยกบ้านนางวัฒนา - สระเทพนิมิต 

จ านวน 393,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า คสล. ขนาด 0.30  เมตร  ยาว  200  เมตร  ลึกเฉลี่ย   
0.40 เมตร  หนาข๎างละ  0.10  เมตร  ฝาปิด คสล.
ขนาด 0.40 x 0.50  เมตร  หนา 0.10 เมตร พร๎อมป้ายโครงการ
(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน 1 ป้าย,ป้ายหลังด าเนินการแล๎ว
เสร็จจ านวน 1 ป้าย)(กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านก
ชุม หมู่ที่ 4 สายบ้านนายวีระวงษ์ - นายเข็มชาติ 

จ านวน 174,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ า คสล. ขนาด 0.30  เมตร  ยาว  75  เมตร  ลึกเฉลี่ย   
0.40 เมตร  หนาข๎างละ  0.10  เมตร  ฝาปิด คสล.
ขนาด 0.40 x 0.50  เมตร  หนา 0.10 เมตร พร๎อมป้ายโครงการ
(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน 1 ป้าย,ป้ายหลังด าเนินการแล๎ว
เสร็จจ านวน 1 ป้าย)(กองชําง) 

      

    

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ  
หมู่ที่ 15 สายบ้านพ่อผู้ใหญ่สังวาลย์ - บ้านพ่อทองเพชร  
(สองฝั่ง) 

จ านวน 106,000 บาท 

      

  ฝั่งทิศเหนือ  โดยการวางทํอ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัด
แรง ชั้น 3) ขนาด  dia. 0.40 x 1.00 ม.   
จ านวน  1  จุด  รวม  28   ทํอน  บํอ
พัก คสล. ขนาด   0.60  x 0.60 ม.  จ านวน  3  บํอ  เท
คอนกรีตทับหลังทํอกว๎างเฉลี่ย  1  เมตร   หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํ
น๎อยกวํา  28  ตารางเมตร 
ฝั่งทิศใต๎  โดยการวางทํอ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัด
แรง ชั้น 3) ขนาด  dia. 0.40 x 1.00 ม.  จ านวน   
1  จุด  รวม  35  ทํอน  บํอ
พัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60  ม.  จ านวน  4  บํอ   เทคอนกรีต
ทับหลังทํอกว๎างเฉลี่ย  0.60  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อย
กวํา  21  ตารางเมตร  พร๎อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการ
จ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลังด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย)
(กองชําง) 

      

    
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง  
หมู่ที่ 2 สายโรงเรียน - ตลาดดอนแดง 

จ านวน 735,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการวางทํอ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัด

แรง ชั้น 3) ขนาด  dia. 0.80 x 1.00 ม.   
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จ านวน  1  จุด  รวม  261  ทํอน  บํอ
พัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม.  จ านวน  28  บํอ   เท
คอนกรีตทับหลังทํอกว๎างเฉลี่ย  1  เมตร   หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํ
น๎อยกวํา  120   ตารางเมตร  พร๎อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะ
ด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลังด าเนินการแล๎วเสร็จ
จ านวน  1  ป้าย)(กองชําง) 

    
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย  
หมู่ที่ 6 สายข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน 

จ านวน 375,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนนการวางทํอ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัด
แรง ชั้น 3) ขนาด  dia. 1.20 x 1.00 ม.   
จ านวน  1  จุด  รวม  80   ทํอน  บํอ
พัก คสล. ขนาด   1.00  x 1.50 ม.  จ านวน  6  บํอ  พร๎อมป้าย
โครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย)(กองชําง) 

      

    
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน  
หมู่ที่ 14 สายบ้านแม่ละเอียด - บ้านพ่อสายค า 

จ านวน 326,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการวางทํอ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัด
แรง ชั้น 3) ขนาด  dia. 0.60 x 1.00 ม.   
จ านวน  1  จุด  รวม  143   ทํอน  บํอ
พัก คสล. ขนาด   0.80  x 0.80 ม.  จ านวน  15  บํอ  เท
คอนกรีตทับหลังทํอกว๎าง  1  เมตร   หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อย
กวํา  143   ตารางเมตรพร๎อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการ
จ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลังด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย)
(กองชําง) 

      

    
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้า
แพรก หมู่ที่ 5 สายบ้านนางบุญเพ็ง - บ้านนางชัด (สองฝั่ง) 

จ านวน 137,000 บาท 

      

  ฝั่งทิศตะวันออก  โดยการวางทํอ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัด
แรง ชั้น 3) ขนาด  dia. 0.40 x 1.00 ม.   
จ านวน  1  จุด  รวม  48   ทํอน  บํอ
พัก คสล. ขนาด   0.60  x 0.60 ม.  จ านวน  4  บํอ  เท
คอนกรีตทับหลังทํอกว๎าง  0.60  เมตร   หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํ
น๎อยกวํา  28.8   ตารางเมตร 
ฝั่งทิศตะวันตก  โดยการวางทํอ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัด
แรง ชั้น 3) ขนาด  dia. 0.40 x 1.00 ม.   
จ านวน  1  จุด  รวม  48   ทํอน  บํอ
พัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60  ม.  จ านวน  1  บํอ   เทคอนกรีต
ทับหลังทํอพื้นที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  30.8   ตารางเมตร  พร๎อม
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ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย)(กองชําง) 

    
เงินชดเชยสัญญาจ๎างแบบปรับราคาได๎ (คํา K) จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา  K) โดย
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง   
ดํวนที่สุด  ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 112  ลง
วันที่  5  มีนาคม  2561  และท่ีมี
กฎหมาย  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด(กองชําง) 

      

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 550,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 545,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 545,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 388,280 บาท 

      
  - นักพัฒนาชุมชน  ตั้งไว๎ 249,320 บาท 

- เจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน ตั้งไว๎ 138,960 บาท(ส านักงานปลัด) 
      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 157,120 บาท 

        -   ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน ตั้งไว๎ 157,120 บาท(ส านักงานปลัด)       

  
งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวน

ต าบลที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบ 
      

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 285,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 245,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมต๎นกล๎าพันธ๑ดี "โตไปไมํโกง" จ านวน 30,000 บาท 

      

  คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําป้าย
โครงการ คําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการโดยเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎าที่ 218 ล าดับ
ที ่10 (ส านักงานปลัด) 
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คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑ของกลุํมอาชีพในต าบลดอนหัน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ของกลุํมอาชีพ
ในต าบล เชํน คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร เอกสารอบรม คําป้าย
โครงการ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการโดยเน๎นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน๎าที่ 198 ล าดับที่ 1(ส านักงานปลัด) 

      

    
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอาชีพแกํ
ประชาชนต าบลดอนหัน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทน
วิทยากร คําป้ายโครงการและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎าที่ 199 ล าดับที่ 3(ส านักงาน
ปลัด) 

      

    
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอาชีพให๎แกํผู๎
พิการ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดฝึกอบรม
อาชีพให๎แกํผู๎พิการ  เชํน คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร คําป้ายโครงการ และคําใช๎จําย
อ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับโครงการ โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎าที่ 200 ล าดับ
ที ่7(ส านักงานปลัด) 

      

    
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอาชีพให๎แกํ
ผู๎สูงอายุ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการสนับสนุน
การฝึกอบรมอาชีพให๎แกํผู๎สูงอายุ เชํน คําอาหาร
กลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร คํา
ป้ายโครงการและคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ โดย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
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ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎าที่ 200 ล าดับที่ 6(ส านักงาน
ปลัด) 

    
คําใชํจํายโครงการอบรมเสริมสร๎างศักยภาพของประชาชนต าบล
ดอนหันพ่ึงตนเองได๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  คําอาหารกลางวัน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทน
วิทยากร คําวัสดุอบรม   คําป้ายโครงการ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่
จ าเป็นส าหรับโครงการ โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.  2561-2565  หน๎าที่ 200  ล าดับ
ที ่5(ส านักงานปลัด) 

      

    
โครงการจัดอบรมกิจกรรมคํายครอบครัวอบอุํน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการจัดอบรม
กิจกรรมคํายครอบครัวอบอํุน เชํนคําอาหารกลางวัน คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร ฯลฯ และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎าที่ 219 ล าดับ
ที ่14(ส านักงานปลัด) 

      

    
โครงการฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม
สํงเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน เชํน คําอาหาร
กลางวัน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ และคําใช๎จํายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับโครงการ  โดย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน๎าที่ 219 ล าดับที่ 12(ส านักงาน
ปลัด) 

      

    
โครงการฝึกอบรมสร๎างเครือขํายเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนต าบล
ดอนหัน 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมสร๎าง
เครือขํายเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนต าบลดอน
หัน เชํน คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร ฯลฯ และคําใช๎จํายอืน่ๆ ที่
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จ าเป็นส าหรับโครงการ โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎าที่ 215 ล าดับ
ที ่3(ส านักงานปลัด) 

    
โครงการฝึกอบรมสร๎างเยาวชนต๎นแบบเอาชนะเยาเสพติดต าบล
ดอนหัน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมสร๎าง
เยาวชนต๎นแบบเอาชนะยาเสพติดต าบลดอน
หัน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารกลางวัน  คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ
โดยเป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที ่มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ
หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว
1463 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน๎าที่ 230 ล าดับที่ 2(ส านักงาน
ปลัด) 

      

    
โครงการรณรงค๑ป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการรณรงค๑ป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนหัน เชํน คําป้าย
ประชาสัมพันธ๑ คําจัดท าเอกสารแผํนพับ และคําใช๎จํายอืน่ๆ ที่มี
ความจ าเป็นส าหรับโครงการ โดยเป็นไปตามหนังสือสั่งการกรม
สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที่ 4  ธันวาคม  2560  และหนังสือกรมสํงเสริม
การปกครองสํวนท๎องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว1463 ลง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  หน๎าที่ 231 ล าดับที่ 6 (ส านักงาน
ปลัด) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแกํน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ

ติดจังหวัดขอนแกํน(ส านักงานปลัด) 
      

    
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองขอนแกํน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ

ติดอ าเภอเมืองขอนแกํน(ส านักงานปลัด) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชนต๎านยาเสพติดต าบลดอนหัน 
"ดอนหันเกมส๑" 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการจัดการแขํงขัน
กีฬาต๎าน ยาเสพติดต าบลดอนหัน“ดอนหันเกมส๑”ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2561–2565 หน๎าที่ 214
ล าดับที่ 1  

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการจัดงานวันเด็ก
แหํงชาติ ประจ าปี 2563 ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 หน๎าที่ 216  ล าดับที่ 7  

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีท๎องถิ่น ทางศาสนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานจัดงาน
ประเพณี วัฒนธรรมและพิธีทางศาสนา เชํน พิธีหลํอเทียนและ
ทอดเทียนเข๎าพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นต๎น ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 –
 2565 หน๎าที่ 222  ล าดับที่ 4 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

    
โครงการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชนเข๎าคํายธรรมะ คุณธรรมและ
จริยธรรม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
เยาวชน ประชาชน เข๎าคํายธรรมะ คุณธรรมและจริยธรรมตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 –
 2565 หน๎าที่ 222 ล าดับที่ 3 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 5,180,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 5,180,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,180,000 บาท 

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 
สายบ้านแม่ดวง - ริมคลองส่งน้ า 

จ านวน 127,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  3.50   เมตร  ยาว  65  เมตร  หนา   
0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  227.50  ตาราง
เมตร  พร๎อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,
ป้ายหลังด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 
สายบ้านนางปาริชาติ - บ้านนายร่วม 

จ านวน 142,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  5   เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  250  ตารางเมตร  พร๎อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 
สายคลองส่งน้ า - บ้านหมอจักร 

จ านวน 499,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคาํด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  4   เมตร  ยาว  223  เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  892  ตารางเมตร  พร๎อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 
สายท่าแร่ - ดอนแดง (หน้าวัด) 

จ านวน 499,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  4   เมตร  ยาว  223  เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  892  ตารางเมตร  พร๎อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 
สายบ้านพ่อปิ่น - หนองบัวแดง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  4   เมตร  ยาว  112  เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  448  ตารางเมตร  พร๎อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 
สายบ้านพ่อปิ่น - หลุบหมากโก 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  4   เมตร  ยาว  112  เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  448  ตารางเมตร  พร๎อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 
สายบ้านพ่อก าจัด - บ้านนางวนิดา 

จ านวน 184,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  4   เมตร  ยาว  61  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
พ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  244  ตารางเมตร  พร๎อมป้ายโครงการ
(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลังด าเนินการแล๎ว
เสร็จจ านวน  1  ป้าย (กองชําง) 

      

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา  
หมู่ที่ 8 สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก  
(บ้านหมอจักร - คลองส่งน้ า) 

จ านวน 499,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  4   เมตร  ยาว  223  เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  892  ตารางเมตร  พร๎อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก 
หมู่ที่ 11 สายข้างรั้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรก ด้านทิศใต้ 

จ านวน 142,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  4   เมตร  ยาว  64  เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  256  ตารางเมตร  พร๎อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก 
หมู่ที่ 11 สายหน้ารีสอร์ท ซอยข้าสงร้านวัสดุก่อสร้าง 

จ านวน 396,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  4   เมตร  ยาว  177  เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํนอ๎ยกวํา  708  ตารางเมตร  พร๎อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก 
หมู่ที่ 13 สายนาพ่อจง - บ้านพ่อเสถียร 

จ านวน 291,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  4   เมตร  ยาว  127  เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  508  ตารางเมตร  ลงไหลํ
ทางลูกรังกว๎างเฉลี่ยข๎างละ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพ   
พร๎อมปรับเกลี่ยเรียบ  พร๎อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการ
จ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลังด าเนินการแล๎วเสร็จ
จ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก 
หมู่ที่ 13 สายบ้านพ่อเหรียญ - หนองนาน้อย 

จ านวน 188,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  2.70   เมตร  ยาว  144  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  329.92  ตาราง
เมตร  พร๎อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,
ป้ายหลังด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก 
หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสมบูรณ์ 

จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  2.60   เมตร  ยาว  18  เมตร  หนา   
0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  46.8  ตาราง
เมตร  (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก 
หมู่ที่ 5 สายหนองคูน 

จ านวน 353,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  5   เมตร  ยาว  124  เมตร  หนา   
0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  620  ตาราง
เมตร  พร๎อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,
ป้ายหลังด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหญ้าคา  
หมู่ที่ 9 สายหลุบหญ้าคา - เกษตรก้าวหน้า 

จ านวน 499,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  4   เมตร  ยาว  223  เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  892  ตารางเมตร  พร๎อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา  
หมู่ที่ 12 สายบ้านเหล่าพัฒนา - วัดป่า (เชื่อมต่อโครงการเดิม) 

จ านวน 499,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  5   เมตร  ยาว  175  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. ไมํน๎อยกวํา  875  ตารางเมตร  พร๎อม
ป้ายโครงการ(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน  1  ป้าย,ป้ายหลัง
ด าเนินการแล๎วเสร็จจ านวน  1  ป้าย) (กองชําง) 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเหล่านกชุม  
หมู่ที่ 4 สายหนองโด 

จ านวน 326,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําด าเนินการลงหินคลุกเป็นบางชํวง  หรือปริมาณ
หินคลุกไมํน๎อยกวํา  519   ลูกบาศก๑เมตร  พร๎อมป้ายโครงการ
(ป้ายขณะด าเนินการจ านวน 1 ป้าย,ป้ายหลังด าเนินการแล๎ว
เสร็จจ านวน 1 ป้าย) (กองชําง) 

      

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา  K) โดย
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง   
ดํวนที่สุด  ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 112  ลง
วันที่  5  มีนาคม  2561  และท่ีมี
กฎหมาย  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (กองชําง) 
 

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 961,080 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 376,080 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 376,080 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 376,080 บาท 

        นักวิชาการเกษตร  ตั้งไว๎ 376,080  บาท(ส านักงานปลัด)       

  
งบด าเนินงาน รวม 585,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 
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เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวน

ต าบลที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบ(ส านักงานปลัด) 
      

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษตามหลัก GAP 

จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมสํงเสริมการผลิตสินค๎า
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามหลัก  GAP  เชํน  คําตอบแทน
วิทยากร  คําอาหารกลางวัน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   คํา
วัสดุอบรม ฯลฯ และคําใช๎จํายอื่นๆ โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการ
เข๎ารับการฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่  พ.ศ. 2557  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน๎าที่  202  ล าดับ
ที ่ 1(ส านักงานปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือใช๎จํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุเพาะช า  วัสดุ
ส าหรับท าปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ  พันธุ๑พืช  ผ๎าใบ  หรือ
พลาสติก ฯลฯ  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท 

   
คําไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคํากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟ้าในความรับผิด
อบขององค๑การบริหารสํวนต าบลดอน
หัน  จ านวน  4  แหํง  สํวนเกินจากท่ีกลุํมผู๎ใช๎น้ าประจ าสถานี
สูบน้ ารับผิดชอบในการจํายคํากระแสไฟฟ้า  ตามภารกิจที่ได๎รับ
การถํายโอนมาอยูํในความรับผิดชอบโดยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตร 16,17 (ส านักงานปลัด) 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 120,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คําใช๎จํายโครงการบริหารจัดการน้ าใน "ล าห๎วยชัน" จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการตามโครงการบริหารบริหาร
จัดการน้ าในล าห๎วยชัน  เชํน คําจัดซื้อกระสอบทราย คําจัดซื้อ
ดินหรือทราย  คําจัดซื้อไม๎ ฯลฯ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง
เพ่ือด าเนินการกักเก็บน้ าในล าห๎วยชัน กํอสร๎างฝายชะลอน้ าหรือ
ฝายน้ าล๎นชั่วคราวเพื่อให๎เกษตรกรมีน้ าใช๎ตลอดปี โดยเป็นไป
ตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นดํวน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว588  ลงวันที่  13  ก.พ. 2562   และ
ระเบียบกระทรวงมหาไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาฯ พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน๎าที่ 204  ล าดับที่ 1(ส านักงาน
ปลัด) 

      

    
คําใช๎จํายโครงการปลูกต๎นไม๎เพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปลูกต๎นไม๎เพ่ือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ท๎องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ จิตอาสา สร๎างป่ารักษ๑น้ า เชํน คําจัดซื้อพันธุ๑ไม๎ คํา
จัดซื้อวัสดุปลูก  คําจัดซื้อวัสดุค้ ายันในการปลูก คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม  ฯลฯ และคําใช๎จํายอื่นๆ โดยเป็นไปตามหนังสือ
กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นดํวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
164  ลงวันที่  26  มกราคม  2558  และหนังสือกรมสํงเสริม
การปกครองสํวนท๎องถิ่นดํวนที่สุด ที ่มท 0801.2/ว1060  ลง
วันที่  31  พฤษภาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน๎าที่ 207  ล าดับที่ 1(ส านักงาน
ปลัด) 

      

    
คําใช๎จํายโครงการปลูกหญ๎าแฝก จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปลูกหญ๎าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราช าริ   โดยมีคําใช๎จําย  เชํน คําจัดซื้อหญ๎าแฝก คําจัดซื้อ
วัสดุปลูก  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ฯลฯ และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดยเป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
สํวนท๎องถิ่นดํวนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว164  ลง

      



หน้า 128 จาก 142 

 

วันที่  26  มกราคม  2558  และหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นดํวนที่สุด ที ่มท 0801.2/ว1060  ลง
วันที่  31  พฤษภาคม 2559   และระเบียบกระทรวงมหาไทยว๎า
ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัดงานและการแขํงขันกีฬา
ฯ พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น หน๎าที่ 208  ล าดับที่ 2(ส านักงานปลัด) 

    
โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   เชํนคําตอบแทน
วิทยากร  คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  และการ
เข๎ารับการฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่  พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับ
ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2562   หน๎าที่  81  ล าดับที่ 1 
(ส านักงานปลัด) 

      

 
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 22,138,066 บาท 

  
งบกลาง รวม 22,138,066 บาท 

   
งบกลาง รวม 22,138,066 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 225,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุน  
       ประกันสังคมให๎แกํพนักงานจ๎างในอัตรา ร๎อยละ  5  ของ
อัตราคําจ๎าง(ส านักงานปลัด) 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปี 
ดังนี้ 

  1.เพื่อจํายเป็นเงินสมทบประจ าปี (กท.26 ก) ส าหรับ
เรียกเก็บเงินสมทบต๎นปี 

  2.เพื่อจํายเป็นเงินสมทบเพ่ิมจากการรายงานคําจ๎าง 

 (ส านักงานปลัด) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จ านวน 14,101,200 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพให๎กับ 

ผู๎สูงอายุ(ส านักงานปลัด) 
      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 6,842,400 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพให๎กับ 

คนพิการ(ส านักงานปลัด) 
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เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส๑ จ านวน 48,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพให๎กับ 

ผู๎ป่วยเอดส๑ (ส านักงานปลัด) 
      

   
ส ารองจําย จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายในกรณีบรรเทาสาธารณภัย จ าเป็นฉุกเฉิน 
      เรํงดํวนหรือไมํสามารถคาดการณ๑ได๎ลํวงหน๎าเพื่อบรรเทา
ความเดือดร๎อนของประชาชน(ส านักงานปลัด) 

      

   
รายจํายตามข๎อผูกพัน       

    
ประเภทรายจํายตามข๎อผูกพัน จ านวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 
       สุขภาพในระดับท๎องถิ่นของ สปสช.  
โดยสมทบ  50  เปอร๑เซ็นต๑(ส านักงานปลัด) 

      

   
เงินชํวยพิเศษ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือท าศพให๎แกํพนักงาน 
       สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง  เชํน งานฌาปนกิจศพ
(ส านักงานปลัด) 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) จ านวน 302,466 บาท 

      

  เพ่ือสมทบ  
       กองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการท๎องถิ่น  
ในอัตราร๎อยละ 1  ของงบประมาณรายรับตามข๎อบัญญัติ 
รายจํายประจ าปี (ส านักงานปลัด) 
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หน๎า : 1/1 
    วันที่พมิพ๑ : 25/8/2563  11:22:18 

              
                                                                

         

ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

                                                 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย 
      

          

              

งบกลาง งบกลาง 

เงินชํวยพิเศษ 40,000                     40,000 
รายจํายตามขอ๎ผูกพัน                         
ประเภทรายจาํยตามข๎อ
ผูกพัน 

220,000                     220,000 

เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส๑ 48,000                     48,000 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

225,000                     225,000 

เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ 14,101,200                     14,101,200 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000                     9,000 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา๎ราชการสํวน
ท๎องถิ่น (กบท.) 

302,466                     302,466 

ส ารองจําย 350,000                     350,000 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,842,400                     6,842,400 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินคําตอบแทนประจ า
ต าแหนํงนายก/รองนายก 

                    45,600 45,600 

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภา
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

                    2,407,800 2,407,800 

เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี 

                    90,720 90,720 
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นายกองค๑การบริหารสํวน
ต าบล 
เงินเดือนนายก/รองนายก                     532,080 532,080 
เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

                    45,600 45,600 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง         157,120 433,080   1,530,960 895,440 328,800 749,640 4,095,040 
เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงาน
จ๎าง 

          27,900   145,080 72,000 48,000 69,780 362,760 

เงินเดือนพนักงาน   376,080     388,280 1,390,980   355,320 1,362,828 318,960 6,345,960 10,538,408 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า                     546,840 546,840 
เงินประจ าต าแหนํง           42,000     42,000   330,000 414,000 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร   35,000     5,000       39,400   260,000 339,400 
เงินชํวยเหลือบุตร           60,000           60,000 
คําตอบแทนผู๎ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

          140,000   144,000 50,000 30,000 550,000 914,000 

คําเชําบ๎าน           36,000     108,000 24,000 860,000 1,028,000 
คําตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

          80,000   100,000 30,000   50,000 260,000 

ค่าใช้สอย 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึง
บริการ 

          700,000     150,000   260,000 1,110,000 

ประเภทรายจาํยเพือ่ให๎ได๎มา
ซ่ึงบริการ 

          246,000           246,000 

รายจํายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

                    40,000 40,000 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจาํยหมวดอื่นๆ 

                        

คําใช๎จํายโครงการจัดการ
เลือกตั้งขององค๑การบริหาร
สํวนต าบล 

                    300,000 300,000 

คําใช๎จํายโครงการจัดท า                     30,000 30,000 
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แผนพัฒนาองค๑การบริหาร
สํวนต าบลดอนหัน 
คําใช๎จํายโครงการจัดหนํวย
บริการรับช าระภาษีฯ 

                    5,000 5,000 

คําใช๎จํายโครงการบริหาร
จัดการน้ าใน "ล าห๎วยชัน" 

  40,000                   40,000 

คําใช๎จํายโครงการปลกูต๎นไม๎
เพื่อสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

  30,000                   30,000 

คําใช๎จํายโครงการปลกูหญ๎า
แฝก 

  20,000                   20,000 

คําใช๎จํายโครงการปอ้งกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลตําง ๆ 

                  20,000   20,000 

คําใช๎จํายโครงการฝึกซ๎อม
แผนป้องกันสาธารณภัยที่มี
ความเส่ียงในพื้นที่ต าบลดอน
หัน 

                  50,000   50,000 

คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรม
ต๎นกล๎าพันธ๑ด ี"โตไปไมํโกง" 

        30,000             30,000 

คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพสินค๎าและผลิตภัณฑ๑
ของกลุํมอาชีพในต าบลดอน
หัน 

        20,000             20,000 

คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรม
สํงเสริมและสนับสนุนการคัด
แยกขยะมูลฝอยส าหรับ
ประชาชนต าบลดอนหัน 

          30,000           30,000 

คําใช๎จํายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได๎ 

                    30,000 30,000 
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คําใช๎จํายโครงการสํงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนางาน
หนํวยกู๎ชีพ อบต.ดอนหัน 

              30,000       30,000 

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริม
การผลิตสินค๎าเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษตาม
หลัก GAP 

  30,000                   30,000 

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดฝึกอบรม
อาชีพแกํประชาชนต าบล
ดอนหัน 

        20,000             20,000 

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดฝึกอบรม
อาชีพให๎แกํผู๎พิการ 

        20,000             20,000 

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดฝึกอบรม
อาชีพให๎แกํผู๎สูงอาย ุ

        20,000             20,000 

คําใช๎จํายโครงการอบรมสร๎าง
เครือขํายการปอ้งกันและ
แก๎ไขปัญหาเอดส๑และ
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ 

              20,000       20,000 

คําใชํจํายโครงการอบรม
เสริมสร๎างศักยภาพของ
ประชาชนต าบลดอนหัน
พึ่งตนเองได๎ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

        20,000             20,000 

คําใช๎จํายในการจัดงานเน่ือง
ในวันส าคัญ 

                    20,000 20,000 

คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ 

          20,000           20,000 

คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร 

                  10,000   10,000 
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คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

                50,000   160,000 210,000 

คําใช๎จํายเพื่อการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค
ของ อปท. 

          10,000           10,000 

คําใช๎จํายส าหรับพัฒนาผู๎
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
ดอนหัน 

                20,000     20,000 

โครงการจัดการแขํงขันกีฬา
เยาวชนต๎านยาเสพติดต าบล
ดอนหัน "ดอนหันเกมส๑" 

      100,000               100,000 

โครงการจัดงานประเพณี่
ท๎องถิ่น ทางศาสนา 

      20,000               20,000 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิระเกล๎าเจา๎อยูํหัว 
รัชกาลที่ 10 

                    30,000 30,000 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ๎าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  "วันแมํ
แหํงชาติ" 

                    20,306 20,306 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหํงชาติ 

      100,000               100,000 

โครงการจัดอบรมกิจกรรม
คํายครอบครัวอบอุํน 

        30,000             30,000 

โครงการจ๎างเหมารถยนต๑
น าสํงเด็กเล็กที่เจ็บป่วยใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กไปยัง

                2,000     2,000 
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สถานพยาบาลของรัฐ 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู๎ด๎านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข๎องในการ
ปฏิบัติหน๎าทีข่องพนักงาน
สํวนต าบล ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎าง 

                    30,000 30,000 

โครงการฝึกอบรมเยาวชน 
ประชาชนเข๎าคํายธรรมะ 
คุณธรรมและจริยธรรม 

      20,000               20,000 

โครงการฝึกอบรมสํงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎
พิการต าบลดอนหัน 

            30,000         30,000 

โครงการฝึกอบรมสํงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุต าบลดอนหัน 

            60,000         60,000 

โครงการฝึกอบรมสํงเสริม
และพัฒนาบทบาทสตรีใน
ชุมชน 

        20,000             20,000 

โครงการฝึกอบรมสร๎าง
เครือขํายเยาวชนอาสาพัฒนา
ชุมชนต าบลดอนหัน 

        25,000             25,000 

โครงการฝึกอบรมสร๎าง
เยาวชนต๎นแบบเอาชนะเยา
เสพติดต าบลดอนหัน 

        20,000             20,000 

โครงการฝึกอบรมสอนภาษา
แกํนักเรียน นกัศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เตรียมความ
พร๎อมสูํประชาคมอาเซ่ียน 

                30,000     30,000 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานส าหรับ

                    30,000 30,000 
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ผู๎บริหารและสมาชกิสภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล
ดอนหัน 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

                    20,000 20,000 

โครงการรณรงค๑ป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ 

        20,000             20,000 

โครงการรณรงค๑ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าใน
ต าบลดอนหัน  ตามโครงการ
สัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระ
ราชปณิธาน  ศาสตราจารย๑ 
ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎องยาเธอ  
เจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ๑ 
อัครราชกุมาร ี กรมพระศรี
สวางควัฒน  วรขัตติยราช
นาร ี

              55,500       55,500 

โครงการสํงเด็กเล็กเข๎ารํวม
กิจกรรมการพัฒนาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
ขอนแกํน (อบจ.ขอนแกํน) 

                20,000     20,000 

โครงการสนับสนุนการลด
ปริมาณขยะอินทรยี๑ตั้งแตํต๎น
ทาง "การผลิตปุ๋ยหมักจาก
เศษอาหารและขยะอินทรีย๑" 

          30,000           30,000 

โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับสนับสนุนคําจัดการ
เรียนการสอนของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหวั) 

                117,300     117,300 

โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย                 77,870     77,870 
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การบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับสนับสนุนคําใช๎จํายใน
การจัดการศึกษา ของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

                357,700     357,700 

โครงการอนุรักษ๑พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

  30,000                   30,000 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสํวนต าบลและ
ลูกจ๎าง (ระบบ e-laas) 

                    20,000 20,000 

โครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่อง
ผลประโยชน๑ทับซ๎อนให๎กบั
บุคลากรของ อบต.ดอนหัน 

                    30,000 30,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม           1,238,100   20,000 110,130 20,000 160,000 1,548,230 

ค่าวัสด ุ

วัสดุยานพาหนะและขนสํง           80,000       30,000 20,000 130,000 
วัสดุคอมพิวเตอร๑           15,000     50,000   160,000 225,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ           135,000         10,000 145,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น           400,000   55,000   25,000 120,000 600,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง                   25,000   25,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว           50,000     60,000   30,000 140,000 
วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือ
การแพทย๑ 

              110,000 40,000     150,000 

คําอาหารเสริม (นม)                 1,424,000     1,424,000 
วัสดุการเกษตร   20,000                   20,000 
วัสดุกํอสร๎าง           50,000           50,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ํ                     25,000 25,000 
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วัสดุส านักงาน           30,000     124,900   170,000 324,900 
วัสดุการศึกษา                 40,000     40,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

คําบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

                    120,000 120,000 

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล                 10,000   10,000 20,000 
คําไฟฟ้า   500,000             30,000   300,000 830,000 
คําบริการไปรษณีย๑                     20,000 20,000 
คําบริการโทรศัพท๑                     12,000 12,000 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ๑ส านักงาน                         
คําจัดซื้อครุภัณฑ๑เก๎าอี้ส าหรับ
นั่งประชุม 

                23,880     23,880 

คําจัดซื้อครุภัณฑ๑โต๏ะประชุม                 19,000     19,000 
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑                         
เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ค 
ส าหรับงานประมวลผล 

          22,000           22,000 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑
โน๏ตบุ๏ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 

                    88,000 88,000 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค                         
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ดอนแดง หมูํที่ 2 สายบา๎นแมํ
ดวง - ริมคลองสํงน้ า 

    127,000                 127,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ดอนน๎อย หมูํที่ 6 สายบา๎น
นางปาริชาติ - บ๎านนายรวํม 

    142,000                 142,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ดอนหัน หมูํที่ 1 สายคลองสํง
น้ า - บ๎านหมอจักร 

    499,000                 499,000 

โครงการกํอสร๎างถนน     499,000                 499,000 
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คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านทํา
แรํ หมูํที่ 10 สายทําแรํ - 
ดอนแดง (หน๎าวัด) 
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโนน
เขวา หมูํที่ 3 สายบ๎านพํอปิ่น 
- หนองบวัแดง 

    250,000                 250,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโนน
เขวา หมํูที่ 3 สายบ๎านพํอปิ่น 
- หลุบหมากโก 

    250,000                 250,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโนน
ตุํน หมูํที่ 7 สายบา๎นพํอ
ก าจัด - บ๎านนางวนิดา 

    184,000                 184,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
สวํางมรรคา หมูํที่ 8 สายรอบ
หมูํบ๎านด๎านทิศตะวันตก 
(บ๎านหมอจกัร - คลองสํงน้ า) 

    499,000                 499,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
หนองหญ๎าแพรก หมูํที ่11 
สายข๎างรั้วโรงเรียนบ๎าน
หนองหญ๎าแพรก ด๎านทิศใต๎ 

    142,000                 142,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
หนองหญ๎าแพรก หมูํที ่11 
สายหน๎ารีสอร๑ท ซอยขา๎สง
ร๎านวัสดุกํอสร๎าง 

    396,000                 396,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน

    291,000                 291,000 
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หนองหญ๎าแพรก หมูํที ่13 
สายนาพอํจง - บ๎านพํอ
เสถียร 
โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
หนองหญ๎าแพรก หมูํที ่13 
สายบ๎านพํอเหรียญ - หนอง
นาน๎อย 

    188,000                 188,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
หนองหญ๎าแพรก หมูํที ่5 
สายบ๎านนายสมบูรณ๑ 

    26,000                 26,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
หนองหญ๎าแพรก หมูํที ่5 
สายหนองคูน 

    353,000                 353,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
หลุบหญ๎าคา หมูํที่ 9 สาย
หลุบหญ๎าคา - เกษตร
ก๎าวหน๎า 

    499,000                 499,000 

โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
เหลําพัฒนา หมูํที ่12 สาย
บ๎านเหลําพัฒนา - วัดปา่ 
(เช่ือมตํอโครงการเดิม) 

    499,000                 499,000 

โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ดอนเจริญ หมูํที่ 15 สายบา๎น 
ส.อบต.ล าดวน - บ๎านพํอนุ
กุล 

          165,000           165,000 

โครงการกํอสร๎างรํองระบาย           287,000           287,000 
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น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ดอนเจริญ หมูํที่ 15 สายบา๎น
พํอประสิทธิ ์- บ๎านนางสาว
จิตลัดดา 
โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
โนนตุํน หมูํที่ 7 สายสามแยก
บ๎านนางวัฒนา - สระเทพ
นิมิต 

          393,000           393,000 

โครงการกํอสร๎างรํองระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
เหลํานกชุม หมูํที ่4 สายบ๎าน
นายวีระวงษ๑ - นายเข็มชาต ิ

          174,000           174,000 

โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก บ๎านเหลํานกชุม หมูํที่ 4 
สายหนองโด 

    326,000                 326,000 

โครงการวางทํอระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ดอนเจริญ หมูํที่ 15 สายบา๎น
พํอผ๎ูใหญํสังวาลย๑ - บ๎านพํอ
ทองเพชร (สองฝั่ง) 

          106,000           106,000 

โครงการวางทํอระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ดอนแดง หมูํที่ 2 สาย
โรงเรียน - ตลาดดอนแดง 

          735,000           735,000 

โครงการวางทํอระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ดอนน๎อย หมูํที่ 6 สายขา๎ง
สนามกีฬาหมูํบา๎น 

          375,000           375,000 

โครงการวางทํอระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ดอนหัน หมูํที ่14 สายบ๎าน

          326,000           326,000 
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แมํละเอียด - บ๎านพํอสายค า 
โครงการวางทํอระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
หนองหญ๎าแพรก หมูํที ่5 
สายบ๎านนางบุญเพ็ง - บ๎าน
นางชัด (สองฝ่ัง) 

          137,000           137,000 

เงินชดเชยสัญญาจ๎างแบบ
ปรับราคาได๎ (คํา K) 

          10,000           10,000 

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได๎ (คํา K) 

    10,000                 10,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสํวนราชการ                         
คําใช๎จํายอุดหนุนโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  (สพฐ.) ในเขตพื้นที่
ต าบลดอนหัน 

                2,680,000     2,680,000 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดขอนแกํน 

        20,000             20,000 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองขอนแกํน 

        20,000             20,000 

รวม 22,138,066 1,081,080 5,180,000 240,000 835,400 7,974,060 90,000 2,565,860 8,036,448 929,760 15,154,326 64,225,000 
 

 

 

 


