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ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามนั 
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน
อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน
อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 244,627.54 240,000.00 39,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 31,032.70 12,450.00 12,450.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 253,917.89 255,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,320.00 35,250.00 40,250.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 569,898.13 552,700.00 341,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,521,013.41 15,777,510.00 15,951,510.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,521,013.41 15,777,510.00 15,951,510.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,676,722.00 19,500,000.00 19,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,676,722.00 19,500,000.00 19,500,000.00
รวม 31,767,633.54 35,830,210.00 35,793,210.00



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดานแม
คํามันจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,297,440.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,504,234.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,927,705.40 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 450,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 23 โครงการ รวม 2,470,564.01 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 29,580,248.36 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 231,795.69 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 12,212.75 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 243,707.40 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 88,762.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,037,968.52 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,965,802.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,108,908.50 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 22,418,774.62 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,725,356.10 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,300,930.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,603,008.89 บาท

งบลงทุน จํานวน 602,865.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,186,614.63 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,108,908.50 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,634,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 9,805,907.00 9,143,890.00 6,580,890.00

งบบุคลากร 8,500,550.00 9,696,320.00 9,981,720.00

งบดําเนินงาน 5,089,410.17 6,761,400.00 8,700,100.00

งบลงทุน 257,700.00 8,903,600.00 9,230,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,248,557.63 1,325,000.00 1,300,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,902,124.80 35,830,210.00 35,793,210.00

รวม 24,902,124.80 35,830,210.00 35,793,210.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน

อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน

อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,363,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 767,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,428,500

แผนงานสาธารณสุข 470,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,478,000

แผนงานเคหะและชุมชน 10,920,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 685,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,580,890

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,793,210



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,279,320 1,582,000 5,861,320

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,053,800 1,582,000 3,635,800

งบดําเนินงาน 1,415,000 2,044,000 3,459,000

    ค่าตอบแทน 268,000 70,000 338,000

    ค่าใช้สอย 941,000 894,000 1,835,000

    ค่าวัสดุ 188,000 500,000 688,000

    ค่าสาธารณูปโภค 18,000 580,000 598,000

งบลงทุน 37,000 6,000 43,000

    ค่าครุภัณฑ์ 37,000 6,000 43,000

                                             รวม 5,731,320 3,632,000 9,363,320

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน

อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 240,000 240,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 240,000

งบดําเนินงาน 527,000 527,000

    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 452,000 452,000

    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

                                             รวม 767,000 767,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,898,400 0 1,898,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,898,400 0 1,898,400

งบดําเนินงาน 1,018,000 1,185,100 2,203,100

    ค่าตอบแทน 70,000 0 70,000

    ค่าใช้สอย 948,000 535,100 1,483,100

    ค่าวัสดุ 0 640,000 640,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 10,000

งบลงทุน 0 247,000 247,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 247,000 247,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,080,000 1,080,000

    เงินอุดหนุน 0 1,080,000 1,080,000

                                             รวม 2,916,400 2,512,100 5,428,500



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 310,000 310,000

    ค่าใช้สอย 260,000 260,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000

    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

                                             รวม 470,000 470,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 742,000 742,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 742,000 742,000

งบดําเนินงาน 694,000 694,000

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 644,000 644,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000

งบลงทุน 22,000 22,000

    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 22,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 1,478,000 1,478,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,240,000 0 1,240,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,240,000 0 1,240,000

งบดําเนินงาน 862,000 0 862,000

    ค่าตอบแทน 110,000 0 110,000

    ค่าใช้สอย 522,000 0 522,000

    ค่าวัสดุ 230,000 0 230,000

งบลงทุน 6,378,000 2,440,500 8,818,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,378,000 2,440,500 8,818,500

                                             รวม 8,480,000 2,440,500 10,920,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 225,000 420,000 645,000

    ค่าใช้สอย 195,000 420,000 615,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000

    เงินอุดหนุน 0 40,000 40,000

                                             รวม 225,000 460,000 685,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบลงทุน 100,000 100,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,580,890 6,580,890

    งบกลาง 6,580,890 6,580,890

                                             รวม 6,580,890 6,580,890



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,363,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 767,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,428,500

แผนงานสาธารณสุข 470,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,478,000

แผนงานเคหะและชุมชน 10,920,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 685,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,580,890

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,793,210

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.2562  มาตรา มาตรา  87 จึงตราขอบัญญัติ
ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน และโดยอนุมัติของนายอําเภอลับแล

ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,793,210 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,793,210 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ขอ 6. ใหนายกองค์การบริหารสวนตําบลดานแมคํามันปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน
ขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน
อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ



ขอ 7. ใหนายกองค์การบริหารสวนตําบลดานแมคํามันมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายเวช  ออนวงษ์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน

อนุมัติ

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

(...............................................)

ตําแหนง นายอําเภอลับแล



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน
อําเภอ ลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 90,507.50 107,030.00 132,497.54 130,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 74,762.00 73,201.00 71,957.00 71,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 20,405.00 32,257.00 40,173.00 39,000.00 0.00 % 39,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 185,674.50 212,488.00 244,627.54 240,000.00 39,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 814.80 717.80 1,202.80 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 71.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,130.00 930.00 520.00 150.00 0.00 % 150.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 1,100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 103,622.00 0.00 27,915.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 218.90 200.00 0.00 % 200.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 105,566.80 5,047.80 31,032.70 12,450.00 12,450.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ดอกเบี้ย 268,050.61 241,027.63 253,917.89 250,000.00 0.00 % 250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 268,050.61 241,027.63 253,917.89 255,000.00 250,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 23,000.00 11,800.00 13,700.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 120.00 259.00 0.00 250.00 0.00 % 250.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 23,310.00 18,060.00 26,620.00 25,000.00 20.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 46,430.00 30,119.00 40,320.00 35,250.00 40,250.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 363,468.16 385,076.24 386,050.90 360,000.00 0.00 % 360,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,563,532.91 7,745,189.94 7,934,286.00 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,070,170.39 2,006,229.78 2,175,493.91 2,676,000.00 0.90 % 2,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 47,289.04 164,911.87 73,141.40 75,000.00 0.00 % 75,000.00
     ภาษีสุรา 1,062,810.15 1,076,630.21 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,286,113.41 2,594,552.11 4,120,231.25 3,850,000.00 3.90 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 49,130.24 52,271.11 48,956.62 42,000.00 0.00 % 42,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 36,399.55 33,573.78 32,195.33 24,000.00 0.00 % 24,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

587,318.00 536,325.00 749,638.00 750,000.00 0.00 % 750,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 4,590.00 1,020.00 1,020.00 510.00 0.00 % 510.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,070,821.85 14,595,780.04 15,521,013.41 15,777,510.00 15,951,510.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

5,688,019.00 15,267,785.00 15,676,722.00 19,500,000.00 0.00 % 19,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,688,019.00 15,267,785.00 15,676,722.00 19,500,000.00 19,500,000.00
รวมทุกหมวด 20,364,562.76 30,352,247.47 31,767,633.54 35,830,210.00 35,793,210.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน

อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,793,210   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 39,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 39,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 12,450 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 150 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,250 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562
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คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 250 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,951,510 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและล้อเลื่อน จํานวน 360,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,700,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

คาภาคหลวงแร จํานวน 42,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 24,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 750,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 510 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 19,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณ  2562
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

172,800 172,800 172,800 172,800 0 % 172,800

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,454,400 1,454,400 1,454,400 1,454,400 0 % 1,454,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 2,225,520 2,225,520 2,225,520 2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 926,400 967,200 1,021,800 1,166,000 4 % 1,212,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 79,800 84,000 85,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 121,800 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 215,240 220,020 231,060 254,400 6.6 % 271,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน
อําเภอลับแล    จังหวัดอุตรดิตถ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 261,000 323,400 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 29,000 34,934 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,703,240 1,687,220 1,822,194 1,990,400 2,053,800
รวมงบบุคลากร 3,928,760 3,912,740 4,047,714 4,215,920 4,279,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 75,000 126.67 % 170,000

คาเชาบ้าน 27,000 36,000 36,000 56,000 -14.29 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,695 9,400 9,400 54,000 -7.41 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 30,695 45,400 45,400 185,000 268,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 94,848 176,215 203,280 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 250,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานประชาสัมพันธ

0 0 0 0 100 % 108,000

จ้างเหมาบริการบุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ธุรการ

0 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,250 32,425 46,500 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 46,894 44,886 50,994 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการ  รักน้ํา  รักปา  รักษาแผนดิน  
ประจําปีงบประมาณ  2559

12,435 0 0 0 0 % 0

โครงการ อบต.สัญจร เพื่ออบรมให้ความรู้
ประชาชน  เรื่อง  การให้รับบริการ
ประชาชน  การชําระภาษีตามข้อบัญญัติ
ตําบล  การแจ้งร้องทุกข  ฯลฯ

34,410 0 0 0 0 % 0

โครงการ อบต.สัญจร ออกหนวยบริการ
ประชาชน “บําบัดทุกข บํารุงสุข สร้างรอย
ยิ้มให้ประชาชน”ตําบลดานแมคํามัน 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

0 0 47,600 0 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน  หมูที่  7 0 0 0 40,090 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น

0 0 0 100,000 400 % 500,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
"จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3RS และ
ตามหลักการ "ประชารัฐ"  หมูที่  1  ตําบล
ดานแมคํามัน  ประจําปีงบประมาณ 2562   
  

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
"จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3RS และ
ตามหลักการ "ประชารัฐ"  หมูที่  2  ตําบล
ดานแมคํามัน  ประจําปีงบประมาณ 2562   
  

0 0 0 50,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 9/9/2562  16:01:36 หน้า : 3/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
"จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3RS และ
ตามหลักการ "ประชารัฐ"  หมูที่  3  ตําบล
ดานแมคํามัน  ประจําปีงบประมาณ 2562   
  

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
"จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3RS และ
ตามหลักการ "ประชารัฐ"  หมูที่  6  ตําบล
ดานแมคํามัน  ประจําปีงบประมาณ 2562   
  

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
"จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3RS และ
ตามหลักการ "ประชารัฐ"  หมูที่  8  ตําบล
ดานแมคํามัน  ประจําปีงบประมาณ 2562   
  

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน"จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3rs 
และตามหลักการประชารัฐ ประจําปีงบ
ประมาณ 2560 ขององคการบริหารสวน
ตําบลดานแมคํามัน

0 29,055 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน"จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3rs 
และตามหลักการประชารัฐ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวน
ตําบลดานแมคํามัน

0 0 32,776 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน"จังหวัดสะอาด" ภายใต้หลักการ 3rs 
และตามหลักการประชารัฐ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ขององคการบริหารสวน
ตําบลดานแมคํามัน

0 0 0 47,790 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย
และแสดงความจงรักภักดี

0 94,130 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดําริ

0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเทิดทูน
พระมหากษัตริย "องคพอหลวง" ของปวง
ชนชาวไทยเสด็จสูสวรรคาลัย เพื่อน้อม
รําลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ

0 164,855 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และ
คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียง ขององคการบริหารสวนตําบลดานแม
คํามัน ประจําปีงบประมาณ 2561

0 0 250,088 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนศูนยรวมข้อมูลขาวสาร
จัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ

45,215 35,194 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

0 0 0 15,000 33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมบุคลากรท้องถิ่นสัมพันธ 146,000 0 0 0 0 % 0

จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระราช
กรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหา
ภูมิพลอดุลเดช   

0 0 53,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 419,052 576,760 684,238 1,217,880 941,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,916 20,125 11,090 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 49,500 22,085.9 0 50,000 100 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 20,400 0 8,000 0 % 8,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 539 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 73,955 62,610.9 11,090 178,000 188,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,808 16,808 16,808 18,000 0 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,808 16,808 16,808 18,000 18,000
รวมงบดําเนินงาน 540,510 701,578.9 757,536 1,598,880 1,415,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุน 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร 0 0 0 24,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  3  เครื่อง 
 ตั้งไว้  139,000  บาท

134,990 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 18,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  2  หลัง  
ตั้งไว้  8,000  บาท

9,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 11,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารจํานวน  2  หลัง 0 7,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อแทนชารจถาน 0 0 0 3,000 -100 % 0

ติดตั้งตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  0 0 7,500 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร   0 0 0 27,700 -100 % 0

จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล 
(ความละเอียดไมน้อยกวา  18  ล้านพิก
เซล)  จํานวน  1  เครื่อง

20,900 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 0 0 26,000 -46.15 % 14,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก 
(lnkjet)

0 0 0 7,900 -100 % 0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรอุปกรณกระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point)

0 0 0 10,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1  
เครื่อง

0 15,900 16,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 0 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง 0 0 0 299,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 180,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 164,890 22,900 23,500 648,900 37,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 493,320 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 493,320 0
รวมงบลงทุน 164,890 22,900 23,500 1,142,219.9 37,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอลับแล/จังหวัดตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  พ.ศ. 
2562  

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 4,634,160 4,637,218.9 4,828,750 6,977,019.9 5,731,320
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,071,380 1,101,600 1,167,000 1,250,000 4 % 1,300,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 203,100 216,000 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 22,558 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,353,380 1,369,258 1,449,000 1,532,000 1,582,000
รวมงบบุคลากร 1,353,380 1,369,258 1,449,000 1,532,000 1,582,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,360 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,600 17,800 19,900 75,000 -33.33 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 10,600 17,800 23,260 95,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 88,000 152,482 179,080 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 290,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 0 100 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานธุรการ

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบ e – GP  ระบบ e – LAAS

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานการเงินและบัญชี

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานจัดเก็บรายได้

0 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 42,000
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คาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 300,000 0 % 300,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 39,424 58,778 69,518 165,000 -69.7 % 50,000

โครงการอบรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
การชําระภาษี คาธรรมเนียมและใบอนุญาต

12,620 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 81,929.36 79,598.02 131,554.63 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 221,973.36 290,858.02 380,152.63 805,000 894,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 149,876.05 145,117.05 138,686.15 180,000 -16.67 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 131,740 118,275 131,630 200,000 0 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร 115,000 118,727 149,500 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 396,616.05 382,119.05 419,816.15 530,000 500,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 223,811.1 181,226.94 249,729.41 300,000 66.67 % 500,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,156 4,284 5,708 8,000 150 % 20,000

คาบริการโทรศัพท 0 0 0 40,000 0 % 40,000

คาบริการไปรษณีย 11,297 7,742 4,774 13,000 53.85 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 34,973.76 38,317.47 43,781.71 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 275,237.86 231,570.41 303,993.12 361,000 580,000
รวมงบดําเนินงาน 904,427.27 922,347.48 1,127,221.9 1,791,000 2,044,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุน 0 0 6,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนบานทึบ 0 0 0 4,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน 0 0 0 0 100 % 6,000

คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร 0 0 3,400 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็วไมต่ํากวา 20 แผนตอ
นาที  จํานวน  1  เครื่องๆละ  99,000 บาท

98,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  1  เครื่อง 
 ตั้งไว้  51,000  บาท

49,890 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2  บาน  0 10,500 14,000 16,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  2  บาน  
จํานวน  3  หลังๆละ 4,000 บาท

10,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 6 ฟุต ทรงต่ํา  จํานวน  
3  หลังๆละ  4,000 บาท  

10,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะไม้ ขนาดยาว 1.50 เมตร กว้าง 
0.80 เมตร พร้อมเก้าอี้ล้อหมุน  จํานวน 1 
ชุดๆละ 5,000 บาท  

5,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อพัดลมโคจร  0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล  จํานวน 1 
เครื่องๆละ  10,000 บาท

9,990 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก  0 0 0 21,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 5,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  2  
เครื่อง

0 36,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อจอภาพ แบบ LCD หรือ LED  ขนาด
ไมน้อยกวา  21.5  น้ิว  ราคา 4,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง  สําหรับปฏิบัติงานใน กอง
คลัง  จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

0 0 4,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 187,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 183,880 47,000 33,000 233,500 6,000
รวมงบลงทุน 183,880 47,000 33,000 233,500 6,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,441,687.27 2,338,605.48 2,609,221.9 3,556,500 3,632,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,075,847.27 6,975,824.38 7,437,971.9 10,533,519.9 9,363,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 193,200 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 21,466 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 240,000 214,666 240,000 240,000
รวมงบบุคลากร 240,000 240,000 214,666 240,000 240,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 9,200 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,200 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 332,000 333,500 289,000 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 384,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานกู้ชีพ 
– กู้ภัย

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานดับ
เพลิง

0 0 0 0 100 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งาน
ประจําศูนยวิทยุ

0 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล

0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 332,000 333,500 289,000 424,000 452,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 5,460 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 25,000 -80 % 5,000

วัสดุอื่น 1,550 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,550 5,460 0 45,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 333,550 338,960 298,200 519,000 527,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  
2,400  ซีซี จํานวน  1  คัน

0 997,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 997,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 997,000 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 573,550 1,575,960 512,866 759,000 767,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 573,550 1,575,960 512,866 759,000 767,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 310,120 818,340 870,960 1,308,400 2.75 % 1,344,400

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 84,000 -50 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 111,000 250,950 216,000 399,000 0.25 % 400,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 31,620 28,905 24,000 35,000 100 % 70,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 494,740 1,140,195 1,152,960 1,868,400 1,898,400
รวมงบบุคลากร 494,740 1,140,195 1,152,960 1,868,400 1,898,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 42,000 42,000 52,000 15.38 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 20,000 -50 % 10,000

เงินชวยเหลือบุตร 0 1,300 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 43,300 47,000 72,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 312,000 328,446 428,542 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 622,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 0 0 100 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน
การเงินและบัญชี

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน
บันทึกข้อมูล

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแล
เด็กเล็ก(ครูพี่เลี้ยง)

0 0 0 0 100 % 216,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ธุรการ

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่เวร
ยามรักษาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 150,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่
สํารวจข้อมูลด้านสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,704 22,096 43,276 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 336,704 350,542 471,818 722,000 948,000
รวมงบดําเนินงาน 372,704 393,842 518,818 794,000 1,018,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 867,444 1,534,037 1,671,778 2,662,400 2,916,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าคายลูกเสือ – ยุวกาชาด ระดับ
กลุมโรงเรียนประถมศึกษาตําบลดานแมคํา
มัน 

30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกทักษะงานผ้าในพิธีการระดับ
ประถมศึกษา   

0 12,260 0 0 0 % 0

โครงการฝึกทักษะอาชีพเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

13,600 0 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนคืนถิ่น   0 19,800 0 0 0 % 0

โครงการร้อยใจรักสืบสานวัฒนธรรมไทย   0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนการสอนโดยใช้
ปราชญชาวบ้าน   

13,600 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา

0 0 0 20,000 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

380,800 422,400 466,000 514,710 -3.81 % 495,100

รวมค่าใช้สอย 438,000 454,460 466,000 549,710 535,100
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 20,000 49,835 30,000 0 % 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 584,705.96 503,546.72 492,625.52 637,000 -4.24 % 610,000

รวมค่าวัสดุ 584,705.96 523,546.72 542,460.52 667,000 640,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 10,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 110,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 1,022,705.96 978,006.72 1,008,460.52 1,326,710 1,185,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุน   0 0 0 7,200 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   0 0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  0 0 0 18,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมติดตั้ง 0 0 0 30,000 -100 % 0

คาจัดซื้อผ้ามานพร้อมติดตั้งอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดานแมคํามัน

0 0 0 0 100 % 25,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  6  เครื่อง 
 ตั้งไว้  240,000  บาท

224,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   จํานวน    ๑  
หลัง   ในราคาท้องตลาด    

3,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   จํานวน    7  
หลัง   

0 24,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการศึกษา

คาจัดซื้อเครื่องเลนสนามพลาสติก 0 0 0 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อ  Load  Center  12  ชอง  (3  เฟส) 
 พร้อม  Main  Breaker  ขนาด  100  A  
จํานวน  1  ชุด

8,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเสาไฟฟ้า (ค.อ.ร.) สูง  8  เมตร  
จํานวน  2  ต้น

7,000 0 0 0 0 % 0

ติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า  ขนาด  30  แอมป์  3  
เฟต ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานแมคํามัน

0 23,754 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink  Tank Printer)  

0 0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 0 15,900 0 0 100 % 22,000
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก  
สําหรับงานสํานักงาน 

0 0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และโตะ
สักการะ ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานแม
คํามัน

0 20,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 304,000 -34.21 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 243,300 84,154 0 489,500 247,000
รวมงบลงทุน 243,300 84,154 0 489,500 247,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,276,000 1,206,000 1,119,000 0 0 % 0

อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 1,100,000 -1.82 % 1,080,000

รวมเงินอุดหนุน 1,276,000 1,206,000 1,119,000 1,100,000 1,080,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,276,000 1,206,000 1,119,000 1,100,000 1,080,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,542,005.96 2,268,160.72 2,127,460.52 2,916,210 2,512,100
รวมแผนงานการศึกษา 3,409,449.96 3,802,197.72 3,799,238.52 5,578,610 5,428,500

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี   

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการชาวดานแมคํามันใสใจดูแลและ
แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการชาวดานแมคํามันใสใจทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปรับ
ปรุงภูมิทัศนกําจัดวัชพืชภายในพื้นที่ตําบล
ดานแมคํามัน)  

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการชาวตําบลดานแมคํามันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าตําบลดานแมคํามัน  ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข-แมว เพื่อ
แก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอยางยั่งยืน
ในพื้นที่ตําบลดานแมคํามัน

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว  ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 13,000 0 0 90,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 72,000 -30.56 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 92,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 13,000 0 0 182,000 310,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 60,000 0 42,600 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่  1  
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  

0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 42,600 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 0 42,600 160,000 160,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 73,000 0 42,600 342,000 470,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 73,000 0 42,600 342,000 470,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 508,501 529,800 562,920 660,000 6.06 % 700,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 550,501 571,800 604,920 702,000 742,000
รวมงบบุคลากร 550,501 571,800 604,920 702,000 742,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,000 4,400 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือบุตร 3,760 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,760 4,000 4,400 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 71,806 87,482 87,740 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 255,500 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคล ปฎิบัติงานเวรยาม
รักษาการศูนยประชุมระดับตําบล/โรงเรียน
บัวบานดานแมคํามัน

0 0 0 0 100 % 60,000
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คาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานทั่วไป

0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานธุรการ

0 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

0 2,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,466 55,522 13,848 40,000 -25 % 30,000

โครงการโรงเรียนบัวบานดานแมคํามัน 0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
สวนรวมในชุมชน  (สภาเด็กตําบลดานแม
คํามัน)

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
สวนรวมในชุมชน (สภาเด็กตําบลดานแมคํา
มัน)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมพัฒนาตนเองและการเข้า
รวมกิจกรรมผู้พิการ

20,000 10,000 20,000 20,000 0 % 20,000
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โครงการสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรีใน
ชุมชน

10,450 10,000 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและการ
เข้ารวมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพตําบลดานแมคํามัน

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

โครงการสวัสดิการเคลื่อนที่ เพิ่มชีวีให้กับผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

0 10,000 69,050 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมการป้องกันการมเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร/การติดเชื้อ HIV

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 171,722 175,004 210,638 520,500 644,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 175,482 179,004 215,038 550,500 694,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  2  หลัง  
ตั้งไว้  8,000  บาท

7,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  2  หลัง 0 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกล้องถายรูประบบดิจิตอล  0 0 0 29,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อมานกรองแสง
หน้าตาง-ประตู /ผ้ามานpvc กั้นห้อง 

0 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต  0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 0 0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 0 0 16,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑกอง
สวัสดิการสังคม

0 0 0 26,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,000 0 23,000 126,500 22,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ดานแมคํามัน เป็น ศูนยประชุมประจํา
ตําบลดานแมคํามัน

0 0 158,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 158,000 0 0
รวมงบลงทุน 7,000 0 181,000 126,500 22,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000 20,000 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 747,983 770,804 1,020,958 1,399,000 1,478,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 747,983 770,804 1,020,958 1,399,000 1,478,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 310,560 576,840 852,790 1,000,000 6 % 1,060,000

เงินประจําตําแหนง 10,500 42,000 58,500 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 441,060 738,840 1,031,290 1,180,000 1,240,000
รวมงบบุคลากร 441,060 738,840 1,031,290 1,180,000 1,240,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 3,000 36,000 69,000 90,000 0 % 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,600 1,300 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 5,600 37,300 69,000 110,000 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 270,806 349,928 350,960 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 400,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบุคคล  ปฏิบัติงานธุรการ 0 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานซอมบํารุง
ระบบไฟฟ้า

0 0 0 0 100 % 216,000

คาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสํารวจ 0 0 0 0 100 % 108,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 5,944 50,288 60,000 -50 % 30,000

คาตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คารังวัดตรวจสอบเขตที่ดินสาธารณะ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 270,806 355,872 401,248 520,000 522,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 185,995 130,286 130,729 200,000 -25 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 590 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 185,995 130,876 130,729 270,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 462,401 524,048 600,977 900,000 862,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นั่งปฎิบัติงานแบบล้อหมุน 0 0 4,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  1  เครื่อง 
 ตั้งไว้  51,000  บาท

49,890 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจียหรือตัด 0 0 0 2,000 -100 % 0

จัดซื้อสวานไฟฟ้า 0 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก  0 41,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน 

0 0 0 32,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (Inkjet  
Printer)  สําหรับกระดาษขนาด  A3

0 0 7,100 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink  Tank  Printer)

0 0 8,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 180,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,890 41,200 20,200 221,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน  อบต. 145,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 1,540,000 314.16 % 6,378,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 145,000 0 0 1,540,000 6,378,000
รวมงบลงทุน 194,890 41,200 20,200 1,761,000 6,378,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,098,351 1,304,088 1,652,467 3,841,000 8,480,000
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 19,680 18,480 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 19,680 18,480 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 121,086 96,713.75 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 121,086 96,713.75 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 140,766 115,193.75 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน  คสล.สายทุงแชแห้ง  
หมูที่  4

298,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล.สายบ้านนาง
พุย  เครือคํา หมูที่  3

109,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน  คสล.สายบ้านเนิน
กว้าว-ชําผักหนาม  หมูที่  3

278,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน  คสล.สายบ้านห้วย
ทรายใต้  หมูที่  3

199,500 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
รัตน เงินอุไร  หมูที่  3

0 0 0 0 100 % 304,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ
พร ทิพงษ  หมูที่  8

0 0 0 0 100 % 244,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายห้วยมุน 
(ซ้าย-ขวา)  หมูที่  2

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ไม้-หน้าโรงเรียนบ้านชําผักหนาม (นายชุม 
บัวออน ตอน 3)  หมูที่  2  ตําบลดานแมคํา
มัน

251,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสี 
อินตัน  หมูที่  8  ตําบลดานแมคํามัน

57,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. สาย
ข้างบ้านนางน้อย เตชา  หมูที่  1

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. สาย
บ้านนายแทน ฟักมี  หมูที่  7

0 0 0 0 100 % 157,700

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สาย
บ้านนายชิด เลิศจันทร หมูที่ 7 ตําบลดาน
แมคํามัน  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ

0 297,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สาย
ภายในหมูบ้านรอบหมูบ้าน หมูที่ 5ตําบล
ดานแมคํามัน  อําเภอลับแล  จังหวัด
อุตรดิตถ

0 257,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายถนนบริเวณสายหน้าบ้าน  
หมูที่  8

0 0 0 0 100 % 59,000

โครงการขยายไหลทางพร้อมบอพักจาก
หน้าโรงเรียนดานแมคํามัน - หน้าบ้าน
สารวัตรประจักร เฟองมณี  หมูที่  1 ตําบล
ดานแมคํามัน  อําเภอลับแล  จังหวัด
อุตรดิตถ

0 320,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทางสายบ้านนายวาด 
ออนวงษ   หมูที่  5

0 0 0 0 100 % 208,000

โครงการขยายไหลทางสายหน้าบ้าน  หมูที่  
4

0 0 0 0 100 % 423,000

โครงการซอมแซมถนน คสล. สายบ้านนาย
เป็ง สหาย-นายพา มาวัน   หมูที  6

0 0 0 0 100 % 301,000

โครงการตอเติมรางระบายน้ํา คสล. สาย
บ้านนายเฟ้อ จิ๋วจันทร  หมูที่  7

0 0 0 0 100 % 143,800

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 1,103,933 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,193,000 874,000 0 1,103,933 2,440,500
รวมงบลงทุน 1,193,000 874,000 0 1,103,933 2,440,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 75,028.31 138,043.52 41,957.63 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมูบ้าน หมูที่ 2 
ตําบลดานแมคํามัน 

0 0 0 4,958 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมูบ้าน หมูที่ 4 
ตําบลดานแมคํามัน 

0 0 0 94,531 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมูบ้าน หมูที่ 5 
ตําบลดานแมคํามัน 

0 0 0 212,750 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมูบ้าน หมูที่ 8 
ตําบลดานแมคํามัน 

0 0 0 23,728 -100 % 0

ติดตั้งมิเตอรไฟฟ้าศูนยประชุมประจําตําบล
ดานแมคํามัน (โรงเรียนบัวบานดานแมคํา
มัน)

0 0 0 10,100 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 75,028.31 138,043.52 41,957.63 346,067 0
รวมงบเงินอุดหนุน 75,028.31 138,043.52 41,957.63 346,067 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,268,028.31 1,152,809.52 157,151.38 1,450,000 2,440,500

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,366,379.31 2,456,897.52 1,809,618.38 5,291,000 10,920,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วันที่พิมพ : 9/9/2562  16:01:36 หน้า : 36/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด  
อปท. ลับแลสัมพันธ

0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อปท. 
ลับแลสัมพันธ

0 0 182,820 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียน
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในเขตตําบล
ดานแมคํามัน  ประจําปีงบประมาณ  2560  
  

0 20,900 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตําบลดานแมคํา
มัน

0 11,800 15,000 15,000 0 % 15,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตําบลดานแมคํา
มัน(โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม)  

15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนในเขตตําบลดานแมคํามัน

50,000 0 0 50,000 -40 % 30,000
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โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนในเขตตําบลดานแมคํามัน  
ประจําปีงบประมาณ  2561    

0 0 18,800 0 0 % 0

โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อปท. ลับแลสัมพันธ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

688,065 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 753,065 32,700 216,620 215,000 195,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 29,905 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 29,905 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 753,065 32,700 246,525 245,000 225,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 753,065 32,700 246,525 245,000 225,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเข้ารวมงานนมัสการ
พระแทนศิลาอาสน

0 10,000 20,000 20,000 25 % 25,000
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โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในราชพิธี รัฐ
พิธีสําคัญของชาติ

0 0 0 90,000 0 % 90,000

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในราชพิธี รัฐ
พิธีสําคัญของชาติ(วันพอแหงชาติ/วันแม
แหงชาติ) ประจําปี    

49,500 12,800 12,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานเด็กแหงชาติตําบลดานแม
คํามัน ประจําปี

30,000 0 10,000 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดงานตักบาตรเทโวประจําปี
ตําบลดานแมคํามัน (วัดใหมเจริญสุข)

15,000 15,000 15,000 15,000 0 % 15,000

โครงการจัดงานประเพณีเรือพายเล็ก
ประเภท  3  ฝีพาย ประจําปี

0 0 29,640 30,000 66.67 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
ประจําปี

0 0 51,800 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจําปี 

80,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและรด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ  ประจําปี

0 58,000 60,000 80,000 25 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและรด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปี 

28,000 0 0 0 0 % 0

โครงการหลอเทียนเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการแหเทียนเข้าพรรษา  ประจําปี   0 0 3,000 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 202,500 95,800 201,440 370,000 420,000
รวมงบดําเนินงาน 202,500 95,800 201,440 370,000 420,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 25,000 25,000 25,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอลับแล 0 0 0 25,000 60 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000 40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 227,500 120,800 226,440 395,000 460,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 980,565 153,500 472,965 640,000 685,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการสร้างประตูปิด-เปิดหน้าบล็อก 
หน้าบ้านนายตา ดวงแก้ว  หมูที่  5

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0 100,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 0 100,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 55,128 57,775 59,300 110,000 0 % 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 0 100 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 6,785,200 6,994,400 7,350,000 -54.42 % 3,350,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,189,600 2,272,800 2,420,000 -36.61 % 1,534,100

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 28,000 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

สํารองจาย 672,230 480,390 240,548 1,153,778 13.12 % 1,305,098

รายจายตามข้อผูกพัน 55,000 55,000 60,000 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 0 60,000 20 % 72,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

134,855 137,028 148,859 163,302 -2.21 % 159,692

รวมงบกลาง 945,213 9,734,993 9,805,907 11,287,080 6,580,890
รวมงบกลาง 945,213 9,734,993 9,805,907 11,287,080.1 6,580,890
รวมงบกลาง 945,213 9,734,993 9,805,907 11,287,080.1 6,580,890

รวมแผนงานงบกลาง 945,213 9,734,993 9,805,907 11,287,080.1 6,580,890
รวมทุกแผนงาน 16,171,987.54 25,470,176.62 24,902,124.8 35,830,210 35,793,210
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ส่วนที่   3 

 

รายละเอียดประกอบข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 ประกอบงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ของ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแมค่ ามนั 

อ าเภอเมือง   จงัหวดัอตุรดิตถ ์

 

 

 

- ประมาณการรายรบั  

 - รายจ่ายตามแผนงาน  

     - รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 

 

 



(ร่าง) 

 

ข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

 

เร่ือง  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

    

ของ   

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามนั 

 อ าเภอลบัแล        จงัหวดัอตุรดิตถ ์



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน

อําเภอ ลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,793,210 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,731,320 บาท

งบบุคลากร รวม 4,279,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2554
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนง  นายก  อบต.  จํานวน  1  ตําแหนง
รองนายก  อบต.  จํานวน  2  ตําแหนง  
- โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3     
 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ  นายก  อบต.   จํานวน  1  ตําแหนง
รองนายก  อบต.  จํานวน  2  ตําแหนง  
- โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2554
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 172,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก  อบต.  จํานวน  1  ตําแหนง, 
คาตอบแทนเลขานุการสภา  อบต.  จํานวน  1  ตําแหนง  
- โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2554
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   
 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน ตําแหนงใหแก  ประธานสภา  อบต. 
รองประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา  อบต.ดานแมคํามัน ประกอบดวย
1. ประธานสภา  อบต. เปนเงิน       134,640    บาท
2. รองประธานสภา  อบต. เปนเงิน   110,160    บาท
3. สมาชิกสภา  อบต. เปนเงิน   1,209,600 บาท
- โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2554
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,053,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,212,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน ,เงินเพิ่มอื่นใด   ตามที่กฎหมายกําหนดแกพนักงาน
สวนตําบล 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานสวนตําบลตามที่กฎหมายกําหนด
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3      
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงที่กฎหมายกําหนดพนักงานสวนตําบล  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 271,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน  เงินเพิ่มอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด  แกลูกจาง
ประจํา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3      
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตามที่
กฎหมายกําหนด 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตามที่
กฎหมายกําหนด 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   
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งบดําเนินงาน รวม 1,415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
-ตามที่ระเบียบ,กฎหมาย,หนังสือสั่งการของทางราชการกําหนดและ/หรือคํา
สั่งของผูบริหารทองถิ่นเปนไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   

 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือเชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกคา
เชาบาน/เชาซื้อบาน/เบิกเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยตามระเบียบของทาง
ราชการกําหนด
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
กฎหมายกําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน,หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2 / ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   

ค่าใช้สอย รวม 941,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการบุคคล  เพื่อปฏิบัติหนาที่งานประชาสัมพันธ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล  เพื่อปฏิบัติหนาที่งานประชา
สัมพันธ  จํานวน  1  รายๆละ 9,000 บาทตอเดือน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   
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จางเหมาบริการบุคคล  เพื่อปฏิบัติหนาที่ธุรการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล  ปฏิบัติหนาที่งานธุรการ  จํานวน  1
  รายๆละ  9,000  บาทตอเดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   
  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย  ดังตอไปนี้ 
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว  5,000 บาท 
สําหรับจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญและรายจายอื่นที่จําเปน
ตองจายเกี่ยวกับการรับรอง  โดยจายไดตามหลักเกณฑของทางราชการ
กําหนด 
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  ตั้งไว  40,000 บาท  
สําหรับจายเปนคาเลี้ยงรับรองการประชุมสภา  อบต.  โดยจายได ตามหลัก
เกณฑของทางราชการกําหนด  
3. คาพิธีการ  ตั้งไว  5,000 บาท   
สําหรับจายเปนคาใชจายในพิธีการวันสําคัญของทางราชการ  เชน  วันปยมหา
ราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาลงทะเบียน  คาเชาที่พัก  และคาใช
จายอื่นๆ  ที่จําเปนของผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของ  อบต.  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณฯ  คาตอบ
แทน คาตรายาง  คาจัดซื้อหีบบัตรและคูหาลงคะแนน คา
หนังสือ ประกาศ ระเบียบ คูมือ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  188  
รายการที่  24    

วันที่พิมพ : 9/9/2562  16:02:07 หนา : 10/82



โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันทองถิ่นไทย  เชน  
คาพานพุมดอกไมสด  คาวัสดุอุปกรณจัดตกแตงบอรด  คาวัสดุตกแตงสถาน
ที่ ฯลฯ 
- เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2553  ในเรื่องที่  17
  เรื่องการขออนุมัติกําหนดใหวันที่  18  มีนาคม  ของทุกปเปน  “วันทองถิ่น
ไทย”
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2559
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริยและแสดงความจงรักภักดี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  7  

วันที่พิมพ : 9/9/2562  16:02:07 หนา : 11/82



โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ใหแกบุคลากร/จนท.ของรัฐ  ของ  อบต.ดาน
แมคํามัน  
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2545 แกไขเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 9
 กุมภาพันธ 2549 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  188  
รายการที่  22    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสินของ อบต. 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 3886 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562  ขอ 3.5.6 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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ค่าวัสดุ รวม 188,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเชน  ไมกวาด  แกวน้ํา  ถวย
ชาม  ฯลฯ  เพื่อใชในสํานักงาน  อบต.และกิจกรรมของ  อบต.  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  (00100
) และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนา  5  ป  (2561 – 2565)   หนาที่  184
  รายการที่  3  

 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเชน  ไมกวาด  แกวน้ํา  ถวย
ชาม  ฯลฯ  เพื่อใชในสํานักงาน  อบต.และกิจกรรมของ  อบต. 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  (00100
) และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนา  5  ป  (2561 – 2565)   หนาที่  184
  รายการที่  3  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  หมอแบตเตอรี่ฯลฯ  
สําหรับรถยนตสวนกลางของ  อบต.   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   

วัสดุการเกษตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการกเกษตร   เชน จอบ เสียม ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการหมายเลขโทรศัพทและบริการโทรคมนาคมที่ใชใน
ราชการ ของ อบต. ดานแมคํามัน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3   

งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ลอหมุน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ลอหมุน  จํานวน  2  ตัว สําหรับเจาหนาที่หอง
สํานักปลัด เนื่องจากเกาอี้ตัวเดิมชํารุด ตั้งไว 5,000.- บาท  โดยจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  201  
รายการที่  9    
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จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 18,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  3  หลัง งบประมาณ 6,000
.-บาท/หลัง  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ,ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  201  
รายการที่  9    

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น  ขนาด 2 กอก  จํานวน  2  ถังๆละ
7,000  บาท  ตั้งไว  14,000  บาท  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  201  
รายการที่  8    

วันที่พิมพ : 9/9/2562  16:02:07 หนา : 16/82



งานบริหารงานคลัง รวม 3,632,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,582,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,582,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน , เงินเพิ่มอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดแกพนักงานสวน
ตําบล 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตามที่กฎหมาย
กําหนด
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตามที่
กฎหมายกําหนด  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตามที่
กฎหมายกําหนด  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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งบดําเนินงาน รวม 2,044,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.ตาม
ที่ระเบียบ,กฎหมาย,หนังสือสั่งการของทางราชการกําหนดและ/หรือคําสั่งของ
ผูบริหารทองถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  
-  เปนไปตามหนังสือสั่งการจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2 / ว.1966  ลงวันที่  26  กันยายน  2560
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
กฎหมายกําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน,หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2 / ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

 
ค่าใช้สอย รวม 894,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาจางเหมาบริการทั่วไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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คาจางเหมาบริการบุคคล  เพื่อปฏิบัติหนาที่งานธุรการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่งานธุรการ  จํานวน  1
  รายๆละ 9,000 บาทตอเดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

คาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อบันทึกขอมูลในระบบ e – GP  ระบบ e – LAAS จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อบันทึกขอมูลในระบบ e – GP 
ระบบ e – LAAS จํานวน  1  รายๆละ 9,000 บาทตอเดือน 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  (00100
) และ ปรากฏอยูใน แผนพัฒนา  5  ป  (2561-2565)  หนาที่  185 รายการ
ที่  5  
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คาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่งานการเงินและบัญชี จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่งานการเงินและบัญชี
จํานวน  1  รายๆละ 9,000 บาทตอเดือน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

คาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่งานจัดเก็บรายได จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่งานจัดเก็บรายได
จํานวน  1  รายๆละ 9,000 บาทตอเดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร แบบมีการยอ – ขยาย  ปริมาณการถาย
ขั้นต่ํา 10,000 แผน/เดือน อัตราคาเชาเดือนละ 3,500 บาท  เพื่อใหทุกสวน
ราชการของ อบต.ไดใชถายเอกสารงานราชการในการดําเนินงานราชการและ
ตามนโยบายของผูบริหาร  ตั้งจายจากเงินรายได
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ อบต.ดานแมคํามัน  ตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด  ตั้งไว 300,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
  กุมภาพันธ 2561
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  185  
รายการที่  5    
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาลงทะเบียน  คาเชาที่พัก  และคาใช
จายอื่นๆ  ที่จําเปนของผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของ  อบต.  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆของ อบต
.ดานแมคํามัน  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ   ตั้งไว  20,000.- บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได   
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ สิ่งของเครื่องใชตางๆ แบบพิมพ  ที่ใชใน
งานสํานักงานเพื่อใหทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลดานแมคํา
มันใชในกิจการงานสํานักงานในการปฏิบัติงานราชการ  ตั้งไว 150,000.- ตั้ง
จายจากเงินรายได   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล , น้ํามัน
เบนซิน ,น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตสวนกลาง
ของ อบต.ดานแมคํามัน  ตั้งไว 200,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร  เชน  ตลับผงสําหรับเครื่อง
พิมพ (เครื่องปริ้นเตอร) ,อุปกรณบันทึกขอมูล ,เมาส,แป้นพิมพ  ฯลฯ  เพื่อให
ทุกสวนราชการใชในการปฏิบัติงานราชการของ อบต.ดานแมคํามัน ตั้ง
ไว 150,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าตามอาคาร  สถานที่ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ดานแมคํามัน เชน ที่ทําการ อบต.ดานแมคํามัน  ฯลฯ  ตั้ง
ไว 500,000.- บาท  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในอาคารสํานักงานที่ทําการ อบต.ดานแมคํา
มัน และสถานที่ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ดานแมคํามัน ฯลฯ ตั้ง
ไว 20,000.- บาท  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการเลขหมายโทรศัพทและบริการอื่นๆที่เกี่ยวของ  ที่ใชใน
ราชการของ อบต.ดานแมคํามัน  ฯลฯ  ตั้งไว  40,000.- บาท  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสงหนังสือราชการใหกับหนวยงานอื่น  กรณีจัดสงทาง
ไปรษณีย ฯลฯ ตั้งไว 20,000.- บาท  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  
รายการที่  3    
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งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน   โตะเหล็ก  ขนาด 5  ฟุต  จํานวน 1
 ตัว   ตั้งไว  6,000.-บาท  สําหรับใหพนักงานสวนตําบลปฏิบัติงานในการให
บริการตอประชาชนและผูมาติดตองานราชการ   โดยจัดซื้อตามราคาทอง
ตลาด  ตั้งจายจากเงินรายได   
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (00100)  
และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  201 
รายการที่  10    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 767,000 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตามที่
กฎหมายกําหนด  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  รายการ
ที่  3    
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ตามที่กฎหมายกําหนด  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  รายการ
ที่  3    

งบดําเนินงาน รวม 527,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก  อปพร.อบต.ดานแมคํามัน  ตามคําสั่งของผู
บริหารทองถิ่น  โดยใหจายตามหลักเกณฑของกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ
บังคับ  และหนังสือสั่งการของทางราชการกําหนด
- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ
.  2560  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  ขอ 3.7.2
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  รายการ
ที่  3    
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ค่าใช้สอย รวม 452,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่งานกูชีพ – กูภัย จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล  จํานวน  1  รายๆละ  9,000
  บาท/เดือน    เพื่อปฏิบัติหนาที่งานกูชีพ – กูภัย  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  รายการ
ที่  3    

คาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่งานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล  จํานวน  1  รายๆละ  9,000
  บาท/เดือน    เพื่อปฏิบัติหนาที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  รายการ
ที่  3  
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คาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่งานดับเพลิง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล  จํานวน  1  รายๆละ  9,000
  บาท/เดือน    เพื่อปฏิบัติหนาที่งานดับเพลิง 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  รายการ
ที่  3   

คาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่งานประจําศูนยวิทยุ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล  จํานวน  1  รายๆละ  9,000
  บาท/เดือน    เพื่อปฏิบัติหนาที่งานประจําศูนยวิทยุ  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  รายการ
ที่  3   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด  อบต
.ดานแมคํามัน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562  ขอ 3.4.1
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  137  รายการ
ที่  1    

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  สําลี  ยาฆาเชื้อ  ยาใส
แผล  ผาพันแผล ฯลฯ เพื่อใชในการบรรเทาสาธารณภัยใหแกราษฎร  ประจํา
รถกูชีพ  กูภัย  อบต.ดานแมคํามัน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  รายการ
ที่  3    

วันที่พิมพ : 9/9/2562  16:02:08 หนา : 32/82



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เจาหนาที่ชุดกูชีพ กูภัย อบต.ดานแม
คํามัน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  รายการ
ที่  3    

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน  น้ํายาดับเพลิง  ฯลฯ  ใชในการ
บรรเทาสาธารณภัยใหแกราษฎร  และของ  อปพร.  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) (00120
)  และปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  184  รายการ
ที่  3    
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,916,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,898,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,898,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,344,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ,เงินเพิ่มอื่นใด   ตามที่กฎหมายกําหนดแกพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน  1  อัตรา   และนัก
วิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  725,400
  บาท   และเพื่อจายเปนเงินเดือน  , เงินเพิ่มอื่นใด  ตามที่กฎหมายกําหนด
แกพนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง  ครู   จํานวน  2
  อัตรา   จํานวน  619,000  บาท  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)  และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  181  รายการที่  142

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นใดใหแกพนักงาน
สวนตําบล  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  42,000  บาท  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)  และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  181  รายการที่  142
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ  ของพนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง  ครูชํานาญ
การ  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  42,000  บาท   
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)  และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  181  รายการที่  142

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน  และเงินสวนตางที่  อปท.จายสมทบ ใหแกพนักงาน
จางตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา  ตําแหนงคนงานทั่ว
ไป  จํานวน  1  อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)  และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 182  รายการที่  143 – 144 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นใดใหแกพนักงาน
จาง  โดยจายตามระเบียบของทางราชการที่กําหนด   
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
-ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)  และปรากฏอยู
ในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  182  รายการที่  144
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งบดําเนินงาน รวม 1,018,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือเชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกคา
เชาบาน/เชาซื้อบาน/เบิกเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยตามระเบียบของทาง
ราชการกําหนด
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210) และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่  184  รายการที่  3

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล/พนักงาน
ทองถิ่นตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน,หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2 / ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210) และปรากฏอยู
ในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  184  รายการที่  3
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ค่าใช้สอย รวม 948,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาจางเหมาบริการทั่วไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)และปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่งานการเงินและบัญชี จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่งานการเงินและ
บัญชี  จํานวน  1  รายๆละ 9,000  บาท/เดือน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)และปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่งานบันทึกขอมูล จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่งานบันทึก
ขอมูล   จํานวน  1  รายๆละ 9,000  บาท/เดือน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)และปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3
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คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก(ครูพี่เลี้ยง) จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก(ครูพี่
เลี้ยง) จํานวน  2  รายๆละ 9,000  บาท/เดือน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)และปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่ธุรการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่ธุรการ  จํานวน  1  รายๆ
ละ 9,000  บาท/เดือน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)และปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่เวรยามรักษาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  2  รายๆละไมเกิน  9,000  บาท/เดือน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)และปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3
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คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่สํารวจขอมูลดานสาธารณสุข จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่สํารวจขอมูลดานสาธารณ
สุข )   จํานวน  1  รายๆละ 9,000  บาท/เดือน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-จายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)และปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาลงทะเบียน  คาเชาที่พัก  และคาใช
จายอื่นๆ  ที่จําเปนของผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของ  อบต.  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)   และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  184  รายการที่  3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสินของ อบต. 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 3886 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562  ขอ 3.5.6
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ,ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)   และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  184  รายการที่  3
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,512,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,185,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 535,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 40,000 บาท

จายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมตามความเหมาะสมตอการสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรู)  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทนวิทยากร  9,600
  บาท   คาจางเหมาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มผูเขารวมกิจกรรม  26,000
  บาท  คาจางเหมาจัดทําป้ายโครงการ  1,800  บาท  และคาใชจาย
อื่นๆ  2,600  บาท   โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความเหมาะ
สม   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่เกี่ยวของ  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210) และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  159  รายการที่ 82

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 495,100 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
1.  คาจางเหมาประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว  309,000.00
  บาท  เพื่อจายเปนคาจาง  เหมาประกอบอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลดานแมคํามัน 
-ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด ขั้นตอนใน
การดําเนินการเบิกหักผลักสงเงินฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2552  และดวนที่
สุด  ที่  มท 0893.3 / ว 1685  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559  
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)  และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  143  รายการที่  6

2.  คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว  107,100.00
  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุการศึกษา   สื่อการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลดานแมคํามัน 
-ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด ขั้นตอนใน
การดําเนินการเบิกหักผลักสงเงินฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
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สุด  มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2552  และดวนที่
สุด     ที่  มท 0893.3 / ว 1685  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559   และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท 0893.2 / ว 801  ลงวันที่  11
  มีนาคม  2551  
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)  และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 160  รายการที่  83

3.  คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา
หนังสือ สําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 – 5  ป)  ตั้งไว  14,000.00  บาท  เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานแมคํา
มัน  เปนคาหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 – 5  ป  
-ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  ขั้นตอนใน
การดําเนินการเบิกหักผลักสงเงินฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2552  และดวนที่
สุด  ที่  มท 0893.3 / ว 1685  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559   
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)  และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 160  รายการที่  84

4.  คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาอุปกรณการ
เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 – 5  ป)  ตั้งไว  14,000.00  บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานแมคํา
มัน  เปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 – 5  ป  ตามหลัก
เกณฑของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  ขั้นตอนในการดําเนิน
การเบิกหักผลักสงเงินฯ  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  มท 0893.2/ว 1918  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2552  และดวนที่สุด  ที่  มท 0893.3 / ว 1685  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม  2559   
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210)  และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 160  รายการที่ 85

5.  คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาเครื่องแบบนัก
เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 – 5  ป)  ตั้งไว  21,000.00  บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานแมคํา
มัน  เปนคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 – 5  ป  -ตาม
หลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  ขั้นตอนในการ
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ดําเนินการเบิกหักผลักสงเงินฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2552  และดวนที่
สุด  ที่  มท 0893.3 / ว 168
5  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559   
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210) และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  161  รายการที่ 87
6.  คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 – 5  ป)  ตั้งไว  30,000.00
  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานแมคํามัน  เปนคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 – 5
  ป  
-ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  ขั้นตอนใน
การดําเนินการเบิกหักผลักสงเงินฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2552  และดวนที่
สุด  ที่  มท 0893.3 / ว 1685  ลงวันที่  22  มีนาคม  2559   
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) (00210) และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  161  รายการที่ 86

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานแมคํา
มัน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏอยูในแผนงานการศึกษา) (00210)  และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่  157 รายการที่  72

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 610,000 บาท
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แยกเปน 
1.  คาอาหารเสริม (นม)  (330400)   ตั้งไว  489,000.00  บาท เพื่อจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) ใหแกเด็กนักเรียน ในโรงเรียนในเขตตําบลดานแมคํา
มัน  ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด(ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา) (00210)  
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏอยูในแผนงานการศึกษา) (00210)  และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่   157  รายการที่ 74    

2. อาหารเสริมนมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (330400)   ตั้งไว   121,000.00
  บาท  เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหแกเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดานแม
คํามันตามหลักเกณฑ ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏอยูในแผนงานการศึกษา) (00210)  และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  144 รายการที่  7   

-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมใชในราชการ ของ อบต. ดาน
แมคํามัน 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2 /ว 3886 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562  ขอ 3.5.3 
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏอยูในแผนงานการศึกษา) (00210)  และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่  184 รายการที่ 3
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งบลงทุน รวม 247,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 247,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อผามานพรอมติดตั้งอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานแมคํามัน จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อผามานพรอมติดตั้งอาคารศูนยพัฒนาเล็ก
เล็กดานแมคํามัน  ในราคาทองตลาด  จํานวนเงิน  25,000  บาท 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ,ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561  และ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ ว 0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏอยูในแผนงานการศึกษา) (00220)  และเปน
ไปตามแผนพัฒนา  5  ป    (2561 – 2565)  หนาที่  179   รายการที่  136
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
  เครื่องๆ ละ  22,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานสํานักงาน  โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อใชสําหรับปฏิบัติ
งานราชการดานจัดเก็บขอมูล  การจัดทําเอกสารหลักฐานตางๆ  ของกองการ
ศึกษาฯ   ตั้งไว  16,000.00  บาท   
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ,ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2 /ว 3886 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561    
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏอยูในแผนงานการศึกษา) (00220)  และเปน
ไปตามแผนพัฒนา  5  ป  (2561 – 2565)  หนาที่  202   รายการที่  14
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ของกองการศึกษา  อบต
.ดานแมคํามัน 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0808.2/ ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ ว 0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 ,ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2 /ว 3886 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562  ขอ 3.5.1
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏอยูในแผนงานการศึกษา) (00220)  และเปน
ไปตามแผนพัฒนา  5  ป    (2561 – 2565)  หนาที่  .....   รายการที่  ...........

งบเงินอุดหนุน รวม 1,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,080,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,080,000 บาท

อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ตั้งไว  1,080,000.00  บาท  คา
อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลดานแมคํามัน  ตามหลักเกณฑ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด  ตั้งไว  1,080,000.00
  บาท  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2 / ว 3616  ลงวัน
ที่  24  มิถุนายน  2559    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2 / ว 1791  ลงวัน
ที่  3  เมษายน  2560   
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏอยูในแผนงานการศึกษา) (00210) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  158  รายการ
ที่  75    
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 470,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด
โรค  คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ในพื้นที่ตําบลดานแมคํามัน   โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาตอบแทน  30,000  บาท  โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถ
ถั่วเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5 / ว 0120
  ลงวันที่  12  มกราคม  2560   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5 / 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5 / ว
 1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 129  รายการที่  35

โครงการชาวดานแมคํามันใสใจดูแลและแกไขปญหาขยะและสิ่งปฏิกูล จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการชาวดานแมคํามันใสใจดูแลและ
แกไขปญหาขยะและสิ่งปฏิกูล   โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทน
วิทยากร  ,คาจางเหมาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มผูเขารวมกิจกรรม  คาจาง
เหมาจัดทําป้ายโครงการ ,  เงินรางวัลการประกวดหมูบานบริหารจัดการขยะดี
เดน , และคาใชจายอื่นๆ   โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความ
เหมาะสม   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่เกี่ยวของ
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  122   รายการที่  10
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โครงการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตําบลดานแมคํามัน  ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา  ตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ใน
พื้นที่ตําบลดานแมคํามัน   โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตอบ
แทน  30,000  บาท   โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความ
เหมาะสม   
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5 / ว 0120
  ลงวันที่  12  มกราคม  2560   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5 / 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5 / ว
 1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 131  รายการที่  38

โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข-แมว เพื่อแกไขปญหาสุนัขและแมวจรจัดอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่ตําบลดานแมคํามัน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการวางแผนครอบครัวสุนัข-แมว เพื่อ
แกไขปญหาสุนัขและแมวจรจัดอยางยั่งยืน ในพื้นที่ตําบลดานแมคํามัน  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาตอบแทน  40,000  บาท   โดยคาใชจายทั้งหมด
สามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม   
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5 / ว 0120
  ลงวันที่  12  มกราคม  2560   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5 / 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5 / ว
 1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561   
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 125  รายการที่  23
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ในพื้นที่ตําบลดานแมคํามัน   โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
ตอบแทน  10,000  บาท   โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความ
เหมาะสม   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.5 / ว 0120
  ลงวันที่  12  มกราคม  2560   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5 / 1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5 / ว
 1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 128  รายการที่  34

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบา  เพื่อบริการฉีดสัตวเลี้ยงของ
ประชาชนในเขตตําบลดานแมคํามัน และเปนคาใชจายในการจัดซื้อสารเคมีใน
การป้องกันและกําจัดยุงลาย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏอยูในแผนงานสาธารณสุข)(00220) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  125   รายการที่  22

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข   ตั้งไว  20,000.- บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126  รายการที่  27
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข   ตั้งไว  20,000.- บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126  รายการที่  27

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข   ตั้งไว  20,000.- บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126  รายการที่  27

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข   ตั้งไว  20,000.- บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126  รายการที่  27

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข   ตั้งไว  20,000.- บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126  รายการที่  27
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข   ตั้งไว  20,000.- บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126  รายการที่  27

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข   ตั้งไว  20,000.- บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126  รายการที่  27

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข   ตั้งไว  20,000.- บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)(00220)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 126  รายการที่  27
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,478,000 บาท

งบบุคลากร รวม 742,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 742,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน , เงินเพิ่มอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดแกพนักงานสวน
ตําบล 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตามที่กฎหมาย
กําหนด  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3
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งบดําเนินงาน รวม 694,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
กฎหมายกําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน,หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2 / ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

ค่าใช้สอย รวม 644,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคล ปฎิบัติงานเวรยามรักษาการศูนยประชุมระดับ
ตําบล/โรงเรียนบัวบานดานแมคํามัน

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายคาจางเหมาบริการบุคคล ปฎิบัติงานเวรยามรักษาการศูนยประชุม
ระดับตําบล/โรงเรียนบัวบานดานแมคํามัน  จํานวน  1  รายๆละไมเกิน 5,000
 บาทตอเดือน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3
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คาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายคาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
จํานวน  1 ราย  คาจางเหมาเดือนละไมเกิน 9,000 บาท 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

คาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่งานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายคาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่งานทั่วไปจํานวน  1
 ราย  คาจางเหมาเดือนละไมเกิน 9,000 บาท 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

คาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่งานธุรการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายคาจางเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหนาที่งานธุรการ  จํานวน  1
 ราย  คาจางเหมาเดือนละไมเกิน 9,000 บาท 
 -เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่
เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
สําหรับจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญและรายจายอื่นที่จําเปน
ตองจายเกี่ยวกับการรับรอง  โดยจายไดตามหลักเกณฑของทางราชการ
กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาลงทะเบียน  คาเชาที่พัก  และคาใช
จายอื่นๆ  ที่จําเปนของผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของ  อบต.  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

โครงการโรงเรียนบัวบานดานแมคํามัน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการโรงเรียนบัวบานดานแมคํามัน (โรงเรียนผู
สูงอายุตําบลดานแมคํามัน)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  118  รายการที่  12
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โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีสวนรวมในชุมชน (สภาเด็กตําบล
ดานแมคํามัน)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีสวน
รวมในชุมชน (สภาเด็กตําบลดานแมคํามัน) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  116  รายการที่  5

โครงการสงเสริมพัฒนาตนเองและการเขารวมกิจกรรมผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาตนเองและการเขารวม
กิจกรรมผูพิการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  116  รายการที่  2

โครงการสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรีใน
ชุมชน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  116  รายการที่  3
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โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพตําบลดานแมคํามัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพตําบลดานแมคํามัน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  117  รายการที่  10

โครงการอบรมการป้องกันการมเพศสัมพันธกอนวัยอันควร/การติดเชื้อ HIV จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมการป้องกันการมเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร/การติดเชื้อ HIV
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557และ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  117  รายการที่  8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสินของ อบต. 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด แกว
น้ํา ถวย ชาม ฯลฯ เพื่อใชในศูนยประชุมโรงเรียนบัวบานดานแมคํามัน และ
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ของ อบต.ดานแมคํามัน   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการหมายเลขโทรศัพทและบริการโทรคมนาคมที่ใชใน
ราชการ ของ อบต.ดานแมคํามัน 
- ระเบียบ/หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
 /ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  ขอ 3.5.3
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่  3
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
  เครื่องๆ ละ  22,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานสํานักงาน  โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อใชสําหรับปฏิบัติ
งานราชการดานจัดเก็บขอมูล  การจัดทําเอกสารหลักฐานตางๆ  ของทาง
ราชการ   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ ว 0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561    
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 202  รายการที่  14

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุน  กิ่งกาชาดอําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ  
ตามโครงการบรรเทาทุกขและชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย/ผูดอย
โอกาส ในจังหวัดอุตรดิตถ   ประจําป 2563 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
 -ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ) (00230)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  138  รายการที่  7
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,480,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,240,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,060,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ,เงินเพิ่มอื่นใด   ตามที่กฎหมายกําหนดแกพนักงานสวน
ตําบล 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงที่กฎหมายกําหนดพนักงานสวนตําบล  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตามที่
กฎหมายกําหนด 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตาม
ที่กฎหมายกําหนด 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2
 / ว 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3

งบดําเนินงาน รวม 862,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือเชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์เบิกคา
เชาบาน/เชาซื้อบาน/เบิกเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยตามระเบียบของทาง
ราชการกําหนด
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
กฎหมายกําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน,หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ ก.อบต.    ที่  มท  0809.2 / ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2562 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3

ค่าใช้สอย รวม 522,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบุคคล  ปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล จํานวน 1 รายๆละ 9,000 บาท ตอเดือน เพื่อ
ปฏิบัติงานธุรการ รับผิดชอบงานพิมพเอกสารทางราชการ 
จัดเก็บอกสาร จัดทํารายงาน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3
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คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานซอมบํารุงระบบไฟฟ้า จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล จํานวน 2 รายๆละ 9,000 บาท ตอเดือน เพื่อ
ปฏิบัติงานซอมบํารุงระบบไฟฟ้าที่อยูภายใตความรับ     ผิดชอบ ของ อบต
.ดานแมคํามัน และระบบไฟฟ้า ฯลฯ ในเขตตําบลดานแมคํามัน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3

คาจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานสํารวจ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล จํานวน 1 รายๆละ 9,000 บาท ตอเดือน 
เพื่อรับผิดชอบงานสํารวจโครงการสําหรับงานดานโยธาและผังเมือง ฯลฯ
 ของ อบต.ดานแมคํามัน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 3886 ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562  และ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 7120 ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่
เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนา  5  ป (2561-2565)หนาที่  ....  รายการที่ .....
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน  คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาลงทะเบียน  คาเชาที่พัก  และคาใช
จายอื่นๆ  ที่จําเปนของผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของ  อบต.  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และที่แกไขเพิ่มเติม
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3

คาตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา ภายในเขต
อบต.ดานแมคํามัน  ใหมีคุณภาพดี สะอาดปลอดภัยตอประชาชนที่ใชอุปโภค
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3

คารังวัดตรวจสอบเขตที่ดินสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดินสาธารณะ และที่ดินอื่น
ใดในอํานาจหนาที่ของ  อบต.ดานแมคํามัน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ของกอง
ชาง  อบต.ดานแมคํามัน  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใชในการซอมบํารุง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ, เครื่องเสียงและอื่นๆตามความจําเปน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่  184 รายการที่ 3

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสราง ฯลฯ เพื่อใชในการซอม
บํารุง ถนน อาคาร ฝาย ทางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา สถานที่ และ งานอื่นๆ
ตามความจําเปน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่  184 รายการที่ 3
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจแมแรง เครื่องมือชางยนต ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอต
สกรู ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต อะไหลเครื่องยนต เบรก ครัช หัว
เทียน แบตเตอรี่ สายพาน ไฟเบรก ตลับลูกปืน ฯลฯ ที่เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอลละอะไหลยนต ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่  184 รายการที่ 3

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานชาง ฯลฯ เพื่อใชในการซอมบํารุง
ไฟฟ้า ถนน อาคาร ฝาย ทางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา สถานที่ และ งานอื่นๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือทางราชการที่เกี่ยวของ
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่  184 รายการที่ 3

งบลงทุน รวม 6,378,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,378,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 6,378,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ของกองชางองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน  ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240) และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  184  รายการที่ 3
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,440,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,440,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,440,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายรัตน เงินอุไร  หมูที่  3 จํานวน 304,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายรัตน เงิน
อุไรกวาง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่ไมนอย
กวา 608.00 ตารางเมตร พรอมวางทอ PVC. 8 นิ้ว 2 จุดหมูที่ 3 ตําบลดานแม
คํามัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  โดยมีรูปแบบรายละเอียดประมาณการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 62 รายการที่ 24 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานผูใหญพร ทิพงษ  หมูที่  8 จํานวน 244,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. สายบานผูใหญ
พร ทิพงษ หมูที่ 8   กวาง  2.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ไมนอยกวา 173.60 ตารางเมตร พรอมวางทอ ค.ส.ล. Dia. 0.40 ม
.จํานวน 98 ทอน พรอมบอพัก ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 10 บอหมูที่ 8
 ตําบลดานแมคํามัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  โดยมีรูปแบบรายละเอียด
ประมาณการตามที่องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 104 รายการที่ 3 
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โครงการกอสรางถนน คสล. สายหวยมุน (ซาย-ขวา)  หมูที่  2 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนน คสล. สายหวย
มุน(ซาย-ขวา) กวาง 3.00 เมตร ยาว 201.00 เมตร หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่ไม
นอยกวา 603.00 ตารางเมตร พรอมวางทอ PVC. 8 นิ้ว 1 จุดหมูที่ 2 ตําบล
ดานแมคํามัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  โดยมีรูปแบบรายละเอียด
ประมาณการตามที่องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 55 รายการที่ 22 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายขางบานนางนอย เตชา  หมูที่  1 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.สายขางบาน
นางนอย เตชา กวาง 3.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 27.50 เมตร หมูที่ 1
 ตําบลดานแมคํามัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  โดยมีรูปแบบรายละเอียด
ประมาณการตามที่องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 47 รายการที่ 18 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายบานนายแทน ฟกมี  หมูที่  7 จํานวน 157,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายบานนาย
แทน ฟกมี ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 55.00 สูง 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็ก หมูที่ 7 ตําบลดานแมคํามัน อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  โดยมีรูปแบบรายละเอียดประมาณการตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลดานแมคํามันกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 100 รายการที่ 17 

โครงการขยายถนนบริเวณสายหนาบาน  หมูที่  8 จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายถนนบริเวณสายหนาบานกวาง 0.80
 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  มีพื้นที่ไมนอยกวา 108.80 ตาราง
เมตร  หมูที่ 8 ตําบลดานแมคํามัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถโดยมีรูปแบบ
รายละเอียดประมาณการตามที่องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่  104 รายการที่ 1 
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โครงการขยายไหลทางสายบานนายวาด ออนวงษ   หมูที่  5 จํานวน 208,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายไหลทางสายบานนายวาด ออนวงษ
กวาง 1.00 เมตร ยาว 408.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไมนอย
กวา 408.00 ตารางเมตร   หมูที่ 5 ตําบลดานแมคํามัน อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ  โดยมีรูปแบบรายละเอียดประมาณการตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลดานแมคํามันกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 81 รายการที่ 30 

โครงการขยายไหลทางสายหนาบาน  หมูที่  4 จํานวน 423,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายไหลทางสายหนา
บาน  ขนาด  กวาง 0.70 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม
นอยกวา 770 ตารางเมตร หมูที่ 4 ตําบลดานแมคํามัน อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถโดยมีรูปแบบรายละเอียดประมาณการตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลดานแมคํามันกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 70 รายการที่ 29 
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โครงการซอมแซมถนน คสล. สายบานนายเปง สหาย-นายพา มาวัน   หมูที  6 จํานวน 301,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการซอมแซมถนน คสล. สายบานนาย
เปง สหาย-นายพา มาวัน กวาง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 640.00 ตารางเมตร หมูที่ 6 ตําบลดานแมคํา
มัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  โดยมีรูปแบบรายละเอียดประมาณการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 68 รายการที่ 11 

โครงการตอเติมรางระบายน้ํา คสล. สายบานนายเฟ้อ จิ๋วจันทร  หมูที่  7 จํานวน 143,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตอเติมรางระบายน้ํา คสล. สายบานนาย
เฟ้อ จิ๋วจันทร ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 50.00 สูง 0.30 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็ก หมูที่ 7 ตําบลดานแมคํามัน อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยมีรูปแบบรายละเอียดประมาณการตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลดานแมคํามันกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานเคหะและชุมชน)(00240)และ
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 100 รายการที่ 16 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 225,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  อปท. ลับแลสัมพันธ จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  อปท
. ลับแลสัมพันธ  และจัดสงทีมนักกีฬาเยาวชน  และนักกีฬาประชาชนในเขต
ตําบลดานแมคํามัน   เขารวมการแขงขันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นๆ  ในเขตอําเภอลับแล  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาตอบแทนเจาหนาที่ควบคุมและผูฝึกสอนกีฬาฯ  11,200
  บาท   คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาในการฝึกซอม  102,800  บาท  คาจัดซื้อชุด
กีฬา และวัสดุอุปกรณสําหรับใชแขงขัน   36,000  บาท   โดยคาใชจายทั้ง
หมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่ 152  รายการที่  39

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตําบลดาน
แมคํามัน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่ตําบลดานแมคํามัน    โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมา
จัดสถานที่และเครื่องเสียงใชในการจัดกิจกรรม  7,800  บาท  คาตอบแทน
คณะกรรมการติดสินกีฬาฯ  7,200  บาท  โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถถั่ว
เฉลี่ยไดตามความเหมาะสม  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่  153 รายการที่  44
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โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในเขตตําบลดานแมคํา
มัน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลดานแมคํามัน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมาจัดสถานที่และ
เครื่องเสียงใชในการจัดกิจกรรม  12,000  บาท  คาตอบแทนคณะกรรมการ
ติดสินกีฬาฯ  10,800  บาท   คาใชจายอื่นๆ   27,200  บาท   โดยคาใชจาย
ทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  151  รายการที่  37

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา  ประจําศูนยกีฬาประจําตําบล
ดานแมคํามัน  และใชสําหรับการฝึกซอมกีฬาของเด็ก   เยาวชน   และ
ประชาชนตําบลดานแมคํามัน  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุดที่  มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559        
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่ 152 รายการที่  40
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเขารวมงานนมัสการพระแทนศิลาอาสน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเขารวมงานนมัสการพระ
แทนศิลาอาสน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดขบวนมวลชน
เชิญเครื่องนมัสการฯ    25,000  บาท  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่  142  รายการที่  16

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญในราชพิธี รัฐพิธีสําคัญของชาติ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  และ
อื่นๆ (ถามี)  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดสถานที่และเวที
กลาง  25,000  บาท   คาจางเหมาเครื่องเสียงใชในการจัดกิจกรรมและไฟ
ประดับตกแตงบริเวณงาน  25,000  บาท  คาจางเหมาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่มเลี้ยงราษฎรที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาหมูบาน  35,000  บาท  คาใช
จายอื่นๆ  5,000  บาท  โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความ
เหมาะสม 
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)   หนาที่  141  รายการที่  15
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โครงการจัดงานเด็กแหงชาติตําบลดานแมคํามัน ประจําป จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติตําบลดานแมคํา
มัน  ประจําป  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาเงินรางวัลและของ
รางวัล  5,000  บาท  คาจางเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียงในการจัด
กิจกรรม   20,000  บาท   คาใชจายอื่นๆ   5,000  บาท  โดยคาใชจายทั้ง
หมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม    
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  145  รายการที่  14

โครงการจัดงานตักบาตรเทโวประจําปตําบลดานแมคํามัน (วัดใหมเจริญสุข) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการจัดงานตักบาตรเทโวประจําปตําบล
ดานแมคํามัน (วัดใหมเจริญสุข) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัด
ขบวนแหตักบาตรเทโว  15,000  บาท  โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ย
ไดตามความเหมาะสม  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559    ตั้งจายจากเงินราย
ได  (ปรากฏอยูในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)  (00260) และเปนไปตามแผนพัฒนา  5  ป   (2561 – 2565)  
หนาที่  141  รายการที่  12
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โครงการจัดงานประเพณีเรือพายเล็กประเภท  3  ฝพาย ประจําป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีเรือพาย  ประจําป   โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาเงินรางวัลการแขงขันเรือพายเล็ก  12,500  บาท  คา
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแขงขันเรือพายเล็ก  3,600  บาท  คาจาง
เหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรม  33,000  บาท  คาใชจาย
อื่นๆ  900  บาท   โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความเหมาะ
สม   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  139  รายการที่  2

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําป จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําป   โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาตอบแทนการแสดง  7,500  บาท   เงินรางวัลการ
ประกวดตางๆ  ที่กําหนด  30,000  บาท  คาจางเหมาจัดสถานที่และประดับ
ตกแตงไฟฟ้าแสงสวางรอบบริเวณงาน  25,000  บาท  คาจางเหมาเครื่องเสียง
ใชในการจัดกิจกรรมและวงดนตรี   30,000  บาท   คาจางเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  7,000  บาท  คาใชจายอื่นๆ  500  บาท   โดยคาใช
จายทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่  139  รายการที่  1
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  ประจําป จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูง
อายุ ประจําป  โดยมีคาใชจายประกอบดวย   คาตอบแทนการแสดงของผูสูง
อายุ  8,000  บาท  คาจางเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียงหรือวงดนตรีใชใน
การจัดกิจกรรม  50,000  บาท   คาจางเหมาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ
รับรองผูสูงอายุที่เชิญเขารวมกิจกรรมฯ  32,000  บาท  คาใชจาย
อื่นๆ  10,000  บาท  โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความ
เหมาะสม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)   หนาที่  139  รายการที่  3

โครงการหลอเทียนเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการหลอเทียนเขาพรรษา  ประจําป  โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  คาจัดอุปการณหลอเทียนประจําพรรษาพรอม
ประดับตกแตง  9,000  บาท  คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณจําเปนตอการจัด
กิจกรรม  1,000  บาท  โดยคาใชจายทั้งหมดสามารถถั่วเฉลี่ยไดตามความ
เหมาะสม  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน  การ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  139  รายการที่  4
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอลับแล จํานวน 40,000 บาท

1. อุดหนุนอําเภอลับแล  ตามโครงการจัดกิจกรรมรวมงานพระยาพิชัยดาบหัก
และงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ   ประจําป  2563   ตั้งไว  30,000.00
 บาท   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559   
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  141  รายการที่  14

2. อุดหนุนอําเภอลับแล  ตามโครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมในราชพิธี และรัฐ
พิธีสําคัญ  อําเภอลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563
  ตั้งไว  10,000.00  บาท  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559    
-ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(00260) และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่  141  รายการที่  15
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการสรางประตูปด-เปดหนาบล็อก หนาบานนายตา ดวงแกว  หมูที่  5 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางประตูปด-เปดหนาบล็อก
หนาบานนายตา ดวงแกว  กวาง 1.50 เมตร สูง 1.30 เมตร (จํานวน 2 ชอง) 
หมูที่ 5 ตําบลดานแมคํามัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  โดยมีรูปแบบราย
ละเอียดประมาณการตามที่องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันกําหนด   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏอยูในแผนงานการเกษตร)(00320)และปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนาที่ 81 รายการที่ 30

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,580,890 บาท

งบกลาง รวม 6,580,890 บาท
งบกลาง รวม 6,580,890 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจางและผูมีสิทธิ์ใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน 
- ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562     
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (00410) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 184  รายการที่  3
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแกพนักงานจางและผูมีสิทธิ์ในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน 
- ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562     
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (00410) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 184  รายการที่  3

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,350,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีสิทธิตามประกาศขององคการบริหาร
สวนตําบลดานแมคํามัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แกไขฉบับปจจุบัน 
- ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562    
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (00410) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 117  รายการที่  7

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,534,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยความพิการที่มีสิทธิตามประกาศขององคการบริหารสวน
ตําบลดานแมคํามัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเบี้ยความพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แกไขฉบับปจจุบัน 
- ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562    
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (00410) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 117  รายการที่  7
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของผูป่วยเอดส ประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ.2563
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562    
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (00410) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 117  รายการที่  7

สํารองจาย จํานวน 1,305,098 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินเรงดวนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือบรรเทา
ปญหาความเดือกรอนของประชาชนอันเปนสวนรวม  เชนการป้องกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย  ภัยแลง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  เปนตน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562    
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (00410) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 184  รายการที่  3

รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 72,000 บาท

เงินสมทบกองทุน  สปสช.ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดานแมคํามัน   ตั้ง
ไว   72,000.00  บาท  เพื่อจายกองทุน  สปสช. ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.ดานแมคํามัน  โดยจาย ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
- ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562    
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (00410) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่  126   รายการที่  28
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 159,692 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)  โดยจาย ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
- ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  
-ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (00410) และเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 184  รายการที่  3
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 72,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

159,692

สํารองจ่าย 1,305,098

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,534,100

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 400,000 216,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 72,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

159,692

สํารองจ่าย 1,305,098

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,534,100

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,454,400 1,454,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

172,800 172,800

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 1,264,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 70,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 1,060,000 700,000 1,344,400

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

ค่าเช่าบ้าน 90,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล  เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่งานธุรการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

60,000 166,000

เงินเดือนพนักงาน 2,512,600 5,617,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 271,200 271,200

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 312,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100,000 140,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

180,000 230,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 198,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 50,000 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล  เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่งานธุรการ

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล ปฎิบัติงานเวร
ยามรักษาการศูนย์
ประชุมระดับ
ตําบล/โรงเรียนบัวบาน
ด่านแม่คํามัน

60,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบ e – GP  
ระบบ e – LAAS

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานการเงินและบัญชี

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานจัดเก็บรายได้

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานทั่วไป

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานธุรการ

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล ปฎิบัติงานเวร
ยามรักษาการศูนย์
ประชุมระดับ
ตําบล/โรงเรียนบัวบาน
ด่านแม่คํามัน

60,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบ e – GP  
ระบบ e – LAAS

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานการเงินและบัญชี

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานจัดเก็บรายได้

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานทั่วไป

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่
งานธุรการ

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน
การเงินและบัญชี

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน
บันทึกข้อมูล

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแล
เด็กเล็ก(ครูพี่เลี้ยง)

216,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่
ธุรการ

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่เวร
ยามรักษาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

150,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่
สํารวจข้อมูลด้าน
สาธารณสุข

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล  
ปฏิบัติงานธุรการ

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานซ่อมบํารุง
ระบบไฟฟ้า

216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน
การเงินและบัญชี

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน
บันทึกข้อมูล

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแล
เด็กเล็ก(ครูพี่เลี้ยง)

216,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่
ธุรการ

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่เวร
ยามรักษาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

150,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่
สํารวจข้อมูลด้าน
สาธารณสุข

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล  
ปฏิบัติงานธุรการ

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานซ่อมบํารุง
ระบบไฟฟ้า

216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานสํารวจ

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานกู้ชีพ – 
กู้ภัย

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานดับ
เพลิง

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานประจํา
ศูนย์วิทยุ

108,000

จ้างเหมาบริการบุคคล  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาบริการบุคคล  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานสํารวจ

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานกู้ชีพ – 
กู้ภัย

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานดับ
เพลิง

108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่งานประจํา
ศูนย์วิทยุ

108,000

จ้างเหมาบริการบุคคล  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์

108,000 108,000

จ้างเหมาบริการบุคคล  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

108,000 108,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 42,000 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 30,000 50,000

ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ประปา

10,000

ค่ารังวัดตรวจสอบเขต
ที่ดินสาธารณะ

20,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด  
อปท. ลับแลสัมพันธ์

150,000

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตตําบลด่านแม่คํามัน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 260,000

ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ประปา

10,000

ค่ารังวัดตรวจสอบเขต
ที่ดินสาธารณะ

20,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด  
อปท. ลับแลสัมพันธ์

150,000

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตตําบลด่านแม่คํามัน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนในเขตตําบล
ด่านแม่คํามัน

30,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ร่วมงานนมัสการพระ
แท่นศิลาอาสน์

25,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญในราชพิธี รัฐพิธี
สําคัญของชาติ

90,000

โครงการจัดงานเด็กแห่ง
ชาติตําบลด่านแม่คํามัน 
ประจําป

30,000

โครงการจัดงานตัก
บาตรเทโวประจําป
ตําบลด่านแม่คํามัน (วัด
ใหม่เจริญสุข)

15,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเรือพายเล็ก
ประเภท  3  ฝพาย 
ประจําป

50,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562  16:02:49 หน้า : 13/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนในเขตตําบล
ด่านแม่คํามัน

30,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น

500,000 500,000

โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ร่วมงานนมัสการพระ
แท่นศิลาอาสน์

25,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญในราชพิธี รัฐพิธี
สําคัญของชาติ

90,000

โครงการจัดงานเด็กแห่ง
ชาติตําบลด่านแม่คํามัน 
ประจําป

30,000

โครงการจัดงานตัก
บาตรเทโวประจําป
ตําบลด่านแม่คํามัน (วัด
ใหม่เจริญสุข)

15,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเรือพายเล็ก
ประเภท  3  ฝพาย 
ประจําป

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง  
ประจําป

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  
ประจําป

100,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

โครงการชาวด่านแม่คํา
มันใส่ใจดูแลและแก้ไข
ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล

150,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าตําบลด่านแม่
คํามัน  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

30,000

โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
แสดงความจงรักภักดี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง  
ประจําป

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ  
ประจําป

100,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

5,000 5,000

โครงการชาวด่านแม่คํา
มันใส่ใจดูแลและแก้ไข
ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล

150,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าตําบลด่านแม่
คํามัน  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

30,000

โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
แสดงความจงรักภักดี

20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562  16:02:49 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการโรงเรียนบัว
บานด่านแม่คํามัน

100,000

โครงการวางแผนครอบ
ครัวสุนัข-แมว เพื่อแก้ไข
ปัญหาสุนัขและแมว
จรจัดอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่ตําบลด่านแม่คํามัน

40,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้นัก
เรียนระดับประถมศึกษา

40,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มี
ส่วนร่วมในชุมชน (สภา
เด็กตําบลด่านแม่คํามัน)

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ตนเองและการเข้าร่วม
กิจกรรมผู้พิการ

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
บทบาทสตรีในชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพตําบลด่านแม่
คํามัน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการโรงเรียนบัว
บานด่านแม่คํามัน

100,000

โครงการวางแผนครอบ
ครัวสุนัข-แมว เพื่อแก้ไข
ปัญหาสุนัขและแมว
จรจัดอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่ตําบลด่านแม่คํามัน

40,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้นัก
เรียนระดับประถมศึกษา

40,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มี
ส่วนร่วมในชุมชน (สภา
เด็กตําบลด่านแม่คํามัน)

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ตนเองและการเข้าร่วม
กิจกรรมผู้พิการ

20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
บทบาทสตรีในชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพตําบลด่านแม่
คํามัน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

495,100

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

10,000

โครงการหล่อเทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันการมเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร/การติดเชื้อ HIV

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 20,000 50,000

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2562  16:02:49 หน้า : 19/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

495,100

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

10,000

โครงการหล่อเทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันการมเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร/การติดเชื้อ HIV

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 150,000

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 610,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 610,000

วัสดุการเกษตร 8,000 8,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 200,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

18,000 38,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุน 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน

ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อม
ติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด่านแม่คํามัน

25,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

22,000 22,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ํา
ร้อน-น้ําเย็น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายรัตน์ 
เงินอุไร  หมู่ที่  3

304,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านผู้ใหญ่พร 
ทิพงษ์  หมู่ที่  8

244,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายห้วยมุ่น 
(ซ้าย-ขวา)  หมู่ที่  2

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 6,000 6,000

ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อม
ติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด่านแม่คํามัน

25,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

18,000 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

44,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ํา
ร้อน-น้ําเย็น

14,000 14,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายรัตน์ 
เงินอุไร  หมู่ที่  3

304,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านผู้ใหญ่พร 
ทิพงษ์  หมู่ที่  8

244,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายห้วยมุ่น 
(ซ้าย-ขวา)  หมู่ที่  2

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
ข้างบ้านนางน้อย เตชา  
หมู่ที่  1

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
บ้านนายแทน ฟักมี  หมู่
ที่  7

157,700

โครงการขยายถนน
บริเวณสายหน้าบ้าน  
หมู่ที่  8

59,000

โครงการขยายไหล่ทาง
สายบ้านนายวาด อ่อน
วงษ์   หมู่ที่  5

208,000

โครงการขยายไหล่ทาง
สายหน้าบ้าน  หมู่ที่  4

423,000

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. สายบ้านนายเป็ง 
สหาย-นายพา มาวัน   
หมู่ที  6

301,000

โครงการต่อเติมราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
บ้านนายเฟ้อ จิ๋วจันทร์  
หมู่ที่  7

143,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,378,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
ข้างบ้านนางน้อย เตชา  
หมู่ที่  1

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
บ้านนายแทน ฟักมี  หมู่
ที่  7

157,700

โครงการขยายถนน
บริเวณสายหน้าบ้าน  
หมู่ที่  8

59,000

โครงการขยายไหล่ทาง
สายบ้านนายวาด อ่อน
วงษ์   หมู่ที่  5

208,000

โครงการขยายไหล่ทาง
สายหน้าบ้าน  หมู่ที่  4

423,000

โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. สายบ้านนายเป็ง 
สหาย-นายพา มาวัน   
หมู่ที  6

301,000

โครงการต่อเติมราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
บ้านนายเฟ้อ จิ๋วจันทร์  
หมู่ที่  7

143,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,378,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการสร้างประตู
ปิด-เปิดหน้าบล็อก หน้า
บ้านนายตา ดวงแก้ว  
หมู่ที่  5

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการสร้างประตู
ปิด-เปิดหน้าบล็อก หน้า
บ้านนายตา ดวงแก้ว  
หมู่ที่  5

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

20,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียน

1,080,000

อุดหนุนอําเภอลับแล 40,000

รวม 6,580,890 100,000 685,000 10,920,500 1,478,000 470,000 5,428,500 767,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

20,000

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียน

1,080,000

อุดหนุนอําเภอลับแล 40,000

รวม 9,363,320 35,793,210
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