
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังทอง

อําเภอ บานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,066,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,904,628 บาท

งบบุคลากร รวม 7,892,028 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก
1.นายกอบต.20,400x12เป็นเงิน244,800บาท
2.รองนายกอบต.(11,220x12)x2เป็นเงิน269,280 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
1.นายกอบต.1,750x12เป็นเงิน21,000บาท
2.รองนายกอบต.(880 x 12)x2เป็นเงิน21,120บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
1.นายกอบต.1,750 x12เป็นเงิน21,000บาท
2.รองนายกอบต.(880 x 12)x 2เป็นเงิน 21,120บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก
7,200 x12เป็นเงิน86,400 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,713,600 บาท

เพื่อจายคาตอบแทน ประธานสภาฯรองประธานสภาฯเลขานุการ
สภาและสมาชิกสภาฯ
1.ประธานสภาอบต.
 11,220 x 12เป็นเงิน134,640 บาท
2.รองประธานสภาอบต.
  9,180 x 12เป็นเงิน110,160 บาท
3.เลขานุการสภาอบต.
  7,200 x 12เป็นเงิน 86,400 บาท
4.สมาชิกสภาอบต.
  (7,200 x 12) x 16เป็นเงิน1,382,400บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,493,708 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,533,400 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 3,296,880 บาท
เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล10 อัตรา
1.ปลัด อบต.39,190 x12เป็นเงิน470,280บาท
2.รองปลัด อบต.33,560 x12เป็นเงิน402,720บาท
3.นักบริหารงานทั่วไป 33,000 x12เป็นเงิน396,000 บาท
4.นักวิเคราะห ฯ 30,220 x12เป็นเงิน 362,640บาท
5.นักวิชาการเกษตร 29,680 x12เป็นเงิน356,160 บาท
6.นักทรัพยากรบุคคล 20,770 x12เป็นเงิน249,240บาท
7.จพง.ป้องกัน ฯ25,190 x12เป็นเงิน302,280บาท
8.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน23,370x12เป็นเงิน280,440บาท
9.เจาพนักงานสาธารณสุข25,190x12เป็นเงิน302,280บาท
10.เจาพนักงานธุรการ14,570x12เป็นเงิน174,840 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 236,520 บาท
เพื่อจายเงินปรับปรุงเงินเดือน10อัตรา
1.ปลัดอบต.2,740 x12เป็นเงิน 32,880 บาท
2.รองปลัดอบต.2,210 x12เป็นเงิน 26,520บาท
3.นักบริหารงานทั่วไป 2,220 x12เป็นเงิน 26,640 บาท
4.นักวิเคราะห ฯ 2,230 x12เป็นเงิน 26,760บาท
5.นักวิชาการเกษตร 2,200 x12เป็นเงิน26,400 บาท
6.นักทรัพยากรบุคคล1,460 x12เป็นเงิน17,520 บาท
7.จพง.ป้องกันฯ 1,840 x12 เป็นเงิน22,080บาท
8.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน1,820x12เป็นเงิน21,840บาท
9.เจาพนักงานสาธารณสุข1,840 x12เป็นเงิน22,080 บาท
10.เจาพนักงานธุรการ1,150x12เป็นเงิน13,800 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนรายเดือนพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับเงิน
ประจําตําแหนงผูบริหารตามระเบียบฯในอัตราเดือนละเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล7,000x12เป็นเงิน84,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
-คาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 48,000 บาท
เพื่อจายเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล
1.เจาพนักงานสาธารณสุข2,000 x 12เป็นเงิน24,000 บาท
2.เจาพนักงานธุรการ 2,000 x 12 เป็นเงิน24,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนง
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง
   7,000 x 12 เป็นเงิน 84,000 บาท
2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับตน
  3,500 x 12 เป็นเงิน 42,000 บาท
3.นักบริหารงานทั่วไประดับตน
  3,500 x 12 เป็นเงิน 42,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,536,288 บาท

คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งไว 646,440 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางดังนี้
1.ผูชวยนักวิเคราะหฯ15,930x12เป็นเงิน191,160บาท
2.ผูชวยนักวิชาการเกษตร15,300x12เป็นเงิน183,600บาท
3.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ12,950x12เป็นเงิน155,400 บาท
4.ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน9,690x12เป็นเงิน116,280บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปตั้งไว 864,000 บาท 
1.พนักงานจางทั่วไป 4 อัตรา
   (9,000 x 12) x 4เป็นเงิน432,000บาท
2.พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา
    9,000 x 12เป็นเงิน108,000บาท
3.พนักงานจางทั่วไปประจํารถขยะ 3 อัตรา
   (9,000 x 12) x 3เป็นเงิน324,000บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
คาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 25,848 บาท
1.ผูชวยนักวิเคราะหฯ  637 x 12 เป็นเงิน7,644 บาท
2.ผูชวยนักวิชาการเกษตร 612 x 12 เป็นเงิน7,344 บาท
3.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 518 x 12 เป็นเงิน 6,216 บาท
4.ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 387 x 12เป็นเงิน4,644 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 124,020 บาท

คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งไว 124,020 บาท
เพื่อจายคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางดังนี้
1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 335 x 12เป็นเงิน 4,020 บาท 
2.ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน2,000x12เป็นเงิน24,000บาท
3.พนักงานจางทั่วไป 4 อัตรา
   (1,000 x 12) x 4 เป็นเงิน 48,000 บาท
4.พนักงานขับรถบรรทุกขยะ1อัตรา
    1,000 x 12 เป็นเงิน 12,000บาท
5.พนักงานจางทั่วไปประจํารถขยะ 3 อัตรา
   (1,000 x 12) x 3เป็นเงิน 36,000บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 2,982,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงาน
สวนตําบลพนักงานจางที่มาปฏิบัติราชการนอกเวลา  
ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหผูบริหารพนักงาน
สวนตําบลผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 2,147,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,177,600 บาท

1.คาจางเหมาอาสาสมัครกูชีพ  ตั้งไว 648,000 บาท 
เพื่อจายคาจางเหมาอาสาสมัครกูชีพ 6 อัตรา 
(9,000 x 12) x 6 เป็นเงิน 648,000บาท
2.คาจางเหมาพนักงาน  ตั้งไว 384,000 บาท
   2.1.ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล1อัตรา
         9,000 x 12เป็นเงิน108,000บาท
   2.2.ผูชวยเจาพนักงานสาธารสุขชุมชน1อัตรา
        9,000 x 12เป็นเงิน108,000 บาท
   2.3.พนักงานขับรถยนต1อัตรา
        9,000 x 12เป็นเงิน108,000 บาท
   2.4.จางเวรยาม1อัตรา5,000 x 12 เป็นเงิน 60,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
3.คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง คาจางเหมาคาแรง ฯลฯคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาและรายจายอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
4.คาเชาเครื่องถายเอกสารสํานักงานอบต.ตั้งไว 45,600 บาทเพื่อ
จายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง
ตั้งจายจากเงินรายได                                       
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น2561-2565หนา147 ลําดับที่ 3

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นการประชุมรวม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนสวนราชการตาง ๆ ที่
เขามาตรวจเยี่ยมคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการเชนวันปิยมหาราชวันเฉลิมพระชนพรรษาเป็น
ตน  ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 150 ลําดับที่ 11
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พักคาใชจายอื่น ๆ
 ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการ อบต.เคลื่อนที่และประชุมประชาคมหมูบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่และประชาคมหมูบานฯลฯตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                       
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 149 ลําดับที่ 1

โครงการจัดการเลือกตั้งฯ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภา
ทองถิ่นและการเลือกตั้งอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 150 ลําดับที่ 9

โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จฯและคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของกับการฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได 185,162 บาทตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 214,838 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนาที่100ลําดับที่ 31

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑเชนรถ
ยนต จักรยานยนต  เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ
และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ตาง ๆ เชน กระดาษ หมึกดินสอ 
ปากกา ยางลบ แฟ้ม เครื่องพิมพตาง ๆ ตรายาง ธงชาติสิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 22/9/2563  13:56:03 หนา : 8/41



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าและอุปกรณไฟฟ้าตางๆฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุงานบานงานครัวเชน ไมกวาด แปลงถูพื้น น้ํายา
ลางหองน้ํา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามัน
เครื่องฯลฯที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของรถยนต
รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญาเครื่องสูบน้ําและครื่องจักรของ อบ
จ.ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามขอตกลง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
เขียน โปสเตอร ไมอัด พูกัน สี  คาปริ้นภาพถาย ป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ เป็นตน
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชกับ
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก หมึกเครื่องปริ้นแผน
บันทึก ขอมูล CD และDVD อุปกรณบันทึกขอมูลแบบพก
พา (แฟลซไดรฟ) ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 235,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
และคาไฟฟ้าในความรับผิดชอบ เชน ศูนยศิลปาชีพบานกําแมด ฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการโทรศัพท จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทและอินเตอรเน็ตในสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลรวมทั้งคาโดเมนรายปีและคาดูแลเว็บไซด
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย คา
เชาตูไปรษณีย เป็นตน ฯลฯ                    
ตั้งจายจากเงินรายได

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน อบต.บานดุง ตามโครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมชวยเหลือประชาชน  อําเภอบานดุง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา150 ลําดับที1่3

งานบริหารงานคลัง รวม 2,124,176 บาท
งบบุคลากร รวม 1,690,176 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,690,176 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,104,480 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว  1,028,400  บาท
เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  4 อัตราดังนี้
1.ผูอํานวยการกองคลัง 33,000 x 12 เป็นเงิน 396,000 บาท
2.นักวิชาการเงินและบัญชี 29,680x12เป็นเงิน356,160 บาท
3.เจาพนักงานจัดเก็บรายได11,510x12เป็นเงิน138,120 บาท
4.เจาพนักงานพัสด1ุ1,510x12 เป็นเงิน138,120 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
คาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตั้งไว76,080 บาท 
เพื่อจายเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 4 อัตราดังนี้
1.ผูอํานวยการกองคลัง 2,220 x 12 เป็นเงิน 26,640 บาท
2.นักวิชาการเงินและบัญชี 2,200 x 12 เป็นเงิน 26,400 บาท
3.เจาพนักงานจัดเก็บรายได 960 x 12 เป็นเงิน 11,520 บาท
4.เจาพนักงานพัสดุ 960 x 12 เป็นเงิน 11,520 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว  48,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว 2 อัตรา
1.เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
   2,000 x 12เป็นเงิน24,000 บาท
2.เจาพนักงานพัสดุ 
   2,000 x 12 เป็นเงิน 24,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
1.ผูอํานวยการกองคลัง
  3,500 x 12เป็นเงิน 42,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 423,696 บาท

-คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 407,400 บาท
เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจาง 3 อัตรา ดังนี้
1.ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
 10,600 x 12เป็นเงิน127,200บาท
2.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
  11,850 x 12 เป็นเงิน142,200 บาท  
3.ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
 11,500 x 12 เป็นเงิน138,000บาท
ตั้งจายจากเงินรายได                                             
-คาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 16,296 บาท
1.ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
  424 x 12เป็นเงิน 5,088บาท
2.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
  460 x 12เป็นเงิน 5,520 บาท 
3.ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
  474 x 12 เป็นเงิน 5,688บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพพนักงานจาง 3 อัตรา
1.ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
  2,000 x 12เป็นเงิน24,000บาท
2.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
 2,000 x 12เป็นเงิน24,000 บาท
3.ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
  2,000 x 12เป็นเงิน24,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 434,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุม
งานฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลและผูมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 148,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตางๆคาใชจายในการดําเนินการตามคําพิพากษา คา
จางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเขาอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติเชนเครื่องพิมพ เครื่องอัดสําเนา
และครุภัณฑสํานักงานอื่นๆฯลฯตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาเชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด  ตรายาง แบบพิมพการจัดเก็บภาษี  ใบเสร็จรับเงิน  สมุด
เงินสด รับ-จาย เป็นตน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณตาง ๆที่ใชกับเครื่องคอมพิวพเตอร
เชนตลับหมึก หมึกเครื่งพิมพแผนบันทึกขอมูล(CD DVD)อุปกรณ
บันทึกขอมูลแบบพกพา(แฟลซไดรฟ)ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 22/9/2563  13:56:03 หนา : 13/41



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 789,120 บาท

งบดําเนินงาน รวม 769,120 บาท
ค่าใช้สอย รวม 769,120 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายคาจางเหมาพนักงานดับเพลิงจํานวน 3 อัตรา 
(9,000 x 12) x 3 = 324,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
เชน เทศกาลปีใหม  เทศกาลสงกรานต และเทศกาลอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 103 ลําดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมเจาหนาที่กูชีพ อบต.วังทอง First Responder 
(FR)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมเจาหนาที่กูชีพ อบต.วังทอง ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนา 102 ลําดับที่ 3

โครงการศูนยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.ตชต.) จํานวน 285,120 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายศูนยอาสสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 หนา 96 ลําดับที่ 9

โครงการอบรมยาเสพติดเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดอบรมยาเสพติดเยาวชนในตําบลและรายจายอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับการแกไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 100 ลําดับที่ 30
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานดุง
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดลดปัญหาอาชญากรรม
และจัดระเบียบสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,102,944 บาท
งบบุคลากร รวม 5,799,504 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,799,504 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,076,484 บาท

เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล2อัตราตั้งไว798,480บาท
1.ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
   36,860 x 12 เป็นเงิน 442,320 บาท  
2.นักวิชาการศึกษา 
   29,680 x 12 เป็นเงิน 356,160 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
เพื่อจายเงินเดือนพนักงานครูตั้งไว 3,024,640 บาท10 อัตรา
1.73-3-08-2225-611
   26,800 x 12 เป็นเงิน 321,600 บาท
2.73-3-08-2225-612
   26,270 x 12 เป็นเงิน 315,240 บาท
3.73-3-08-2225-613
    27,000 x 12 เป็นเงิน 324,000 บาท
4.73-3-08-2225-614
   26,350 x 12 เป็นเงิน 316,200 บาท
5.73-3-08-2225-615
    25,190 x 12 เป็นเงิน 302,280  บาท
6.73-3-08-2225-616
    26,230 x 12 เป็นเงิน 314,760 บาท
7.73-3-08-2225-617
    26,230 x 12 เป็นเงิน 314,760 บาท
8.73-3-08-2225-618
   26,230 x 12 เป็นเงิน 314,760 บาท
9.73-3-08-2225-619
   20,080 x 12 เป็นเงิน 240,960 บาท    
10.73-3-08-2225-620
   21,690 x 12 เป็นเงิน 260,280 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-คาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 53,040 บาท  
1.ผูอํานวยการกองการศึกษา 2,220 x12เป็นเงิน26,640 บาท
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2.นักวิชาการศึกษา 2,200x12 เป็นเงิน26,400 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
-คาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู 200,124 บาท 10 อัตรา
1.73-3-08-2225-611 จํานวน 1,812 x 12 เป็นเงิน 21,744 บาท
2.73-3-08-2225-612 จํานวน 1,812 x 12 เป็นเงิน 21,744 บาท
3.73-3-08-2225-613 จํานวน 1,812 x 12 เป็นเงิน 21,744 บาท
4.73-3-08-2225-614 จํานวน 1,776 x 12 เป็นเงิน 21,312 บาท
5.73-3-08-2225-615 จํานวน 1,367 x 12 เป็นเงิน 16,404 บาท
6.73-3-08-2225-616 จํานวน 1,776 x 12 เป็นเงิน 21,312 บาท
7.73-3-08-2225-617 จํานวน 1,776 x 12 เป็นเงิน 21,312 บาท
8.73-3-08-2225-618 จํานวน 1,812 x 12 เป็นเงิน 21,744 บาท
9.73-3-08-2225-619 จํานวน 1,367 x 12 เป็นเงิน 16,404 บาท
10.73-3-08-2225-620จํานวน1,367 x 12 เป็นเงิน 16,404 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนงใหพนักงานสวนตําบล
  3,500 x 12 เป็นเงิน 42,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ             
  (3,500 x 12) x 7 เป็นเงิน  294,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,351,320 บาท

-คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 225,960 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
ผูชวยนักวิชาการศึกษา 18,100 x 12 เป็นเงิน 217,200 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
-คาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตั้งไว 8,760บาท
เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ผูชวยนักวิชาการศึกษา 730 x 12 เป็นเงิน 8,760 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
-คาตอบแทนผูชวยครูผูดูแลเด็กตั้งไว 1,081,680 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูชวยครูผูดูแลเด็ก
1.ผช.ครู ศพด.วัดโนนสวาง 13,430 x 12 เป็นเงิน 161,160 บาท
2.ผช.ครู ศพด.วัดโนนสวาง 13,290 x 12 เป็นเงิน 159,480 บาท
3.ผช.ครู ศพด.วัดโนนสวาง 12,560 x 12 เป็นเงิน 150,720 บาท
4.ผช.ครู ศพด.วัดสามัคคีฯ 13,160 x12 เป็นเงิน157,920 บาท
5.ผช.ครู ศพด.วัดสามัคคีฯ 13,160 x 12 เป็นเงิน 157,920 บาท
6.ผช.ครู ศพด.วังสมบัติ 13,290 x 12 เป็นเงิน 159,480 บาท
7.ผช.ครู ศพด.บานกําแมด11,250 x12เป็นเงิน 135,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-คาปรับปรุงคาตอบแทนผูชวยครูผูดูแลเด็ก  ตั้งไว 43,680 บาท 
เพื่อจายคาปรับปรุงคาตอบแทนผูชวยครูผูดูแลเด็ก
1.ผช.ครู ศพด.วัดโนนสวาง 540 x 12 เป็นเงิน 6,480 บาท
2.ผช.ครู ศพด.วัดโนนสวาง 540 x 12 เป็นเงิน 6,480 บาท
3.ผช.ครู ศพด.วัดโนนสวาง 510 x 12 เป็นเงิน 6,120 บาท
4.ผช.ครู ศพด.วัดสามัคคีฯ 530 x 12 เป็นเงิน 6,360 บาท
5.ผช.ครู ศพด.วัดสามัคคีฯ 530 x 12 เป็นเงิน 6,360 บาท
6.ผช.ครู ศพด.วังสมบัติ 540 x 12 เป็นเงิน 6,480 บาท
7.ผช.ครู ศพด.บานกําแมด 450 x 12 เป็นเงิน 5,400 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 35,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวผูชวยครูผูดูแลเด็ก
1.ผช.ครูศพด.  725 x 12 เป็นเงิน 8,700 บาท
2.ผช.ครูศพด.  125 x 12 เป็นเงิน 1,500 บาท
3.ผช.ครูศพด. 125 x 12 เป็นเงิน 1,500 บาท
4.ผช.ครูศพด. 2,000 x 12เป็นเงิน 24,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,265,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลและผูมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 1,052,140 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตางๆคาใชจายในการดําเนินการตามคําพิพากษา คา
จางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พักคาใชจายอื่น ๆ
 ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู พนักงานจาง  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

คาพวงมาลัย ดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา ผาประดับ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลาผา
ประดับตกแตง ไฟประดับ เป็นตน ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 912,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริหารสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้
-คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 578,200 บาท เพื่อจัดสรรใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 118 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245
วัน ตามจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสวาง 
  (58 x 20) x 245 เป็นเงิน 284,000 บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคําเจริญ
   (20 x 20) x 245 เป็นเงิน 98,000 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีเจริญธรรม
   (16 x 20) x 245 เป็นเงิน 78,400 บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกําแมด
   (11 x 20) x 245 เป็นเงิน 53,900 บาท
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสมบัติ
   (13 x 20) x 245 เป็นเงิน 63,700 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 119 ลําดับที่  16
-คาสื่อการเรียนการสอน  ตั้งไว 200,600 บาท
และเครื่องเลนเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อจัดสรรใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน118คนๆ ละ 1,700 บาท 
ตามจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสวาง 
  58 x 1,700  เป็นเงิน 98,600 บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคําเจริญ
  20 x 1,700 เป็นเงิน 34,000 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีเจริญธรรม
  16 x 1,700 เป็นเงิน 27,000 บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกําแมด    
  11 x 1,700 เป็นเงิน 18,700 บาท
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสมบัติ
  13 x 1,700 เป็นเงิน 22,100 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 120 ลําดับที่  20
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-คาใชจายสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งไว133,340บาท
เชนคาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อจัดสรรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน118คนๆละ1,130บาท 
ตามจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสวาง 
  58 x1,130 เป็นเงิน 65,540 บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคําเจริญ
  20 x1,130 เป็นเงิน 22,600 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีเจริญธรรม
  16 x 1,130 เป็นเงิน 18,080 บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกําแมด    
  11 x 1,130 เป็นเงิน 12,430 บาท
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสมบัติ
  13 x 1,130 เป็นเงิน 14,690 บาท  
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมการผลิตสื่อพัฒนาบุคลากร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการอบรมการผลิตสื่อพัฒนาบุคลากร
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 126 ลําดับที่  45

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอม
แซม ทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ เชนซอมแซมอาคาร ศพด.เครื่อง
ปรับอากาศฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานเชน กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ไมบรรทัด ตรายาง ยางลบ ธง กระดาษไข
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องใช เชน จาน ชาม แกวน้ํา
ไมกวาด เป็นตน  ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน
ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ เป็นตน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน ตลับหมึก หมึก
เครื่องปริ้น แผนบันทึกขอมูล CD และ DVD อุปกรณบันทึกขอมูล
แบบพกพา(แฟลขไดรฟ) ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 38,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็ก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมีกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 23,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
คุณลักษณะพื้นฐาน                                           
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 4แกนหลัก(4 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB 
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-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอย
กวา 4GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอย
กวา 1TB หรือชนิด Solid StateDriveขนาดความจุไมนอย
กวา120GBจํานวน1 หนวย  
-มี DVD-RW หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน(Internal)หรือภาย
นอก(External)จํานวน1หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา1ชอง  
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง  
-มีแป้นพิมพและเมาส  
-มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
-สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น2561-2565หนา161 ลําดับที่ 35

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,856,498 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,063,498 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,063,498 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,063,498 บาท
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คาอาหารเสริมนมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 226,116 บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริมนมศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 118 
คน ๆ ละ7.37 บาท 260 วันตามยอดเด็ก ณวันที่ 10
 มิถุนายน 2563 
ภาคเรียนที่ 2/2563
1.ศพด.วัดโนนสวาง(58 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 55,570 บาท
2.ศพด.วัดป่าคําเจริญ(20 x 7.37) x 1300 เป็นเงิน 19,162 บาท
3.ศพด.วัดสามัคคีฯ(16 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 15,330 บาท
4.ศูพด.บานกําแมด(11 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 10,540 บาท
5.ศพด.บานวังสมบัติ(13 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 12,456 บาท
ภาคเรียนที่ 1/2564
1.ศพด.วัดโนนสวาง(58 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 55,570 บาท
2.ศพด.วัดป่าคําเจริญ(20 x 7.37) x 1300 เป็นเงิน 19,162 บาท
3.ศพด.วัดสามัคคีฯ(16 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 15,330 บาท
4.ศูพด.บานกําแมด(11 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 10,540 บาท
5.ศพด.บานวังสมบัติ(13 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 12,456 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 110 ลําดับที่  17
-คาอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ.ตั้งไว 837,382 บาท 
เพื่อจายคาอาหารเสริมนมโรงเรียน สพฐ.จํานวน 437 คน ๆ
 ละ7.37 บาท 260 วันตามยอดจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 
ภาคเรียนที่ 2/2563
1.โรงเรียนชุมชนวังทอง 
 (267 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 255,813 บาท
2.โรงเรียนบานเหลาหลวง 
 (123 x 7.37) x 130 เป็นเงิน117,847บาท
3.โรงเรียนบานกําแมดคําเจริญ 
 (47 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 45,031บาท
ภาคเรียนที่ 1/2564
1.โรงเรียนชุมชนวังทอง 
 (267 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 255,813 บาท
2.โรงเรียนบานเหลาหลวง 
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 (123 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 117,847 บาท
3.โรงเรียนบานกําแมดคําเจริญ 
 (47 x 7.37) x 130 เป็นเงิน 45,031บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 117 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,793,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,793,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,793,000 บาท

1.เงินอุดหนุนโรงเรียนในตําบล ตั้งไว 1,793,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในตําบล
จํานวน 437 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วันตามยอดเด็ก ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
1.1.โรงเรียนชุมชนวังทอง
  (267 x 20) x 100เป็นเงิน534,000บาท
1.2.โรงเรียนบานเหลาหลวง
  (123 x 20) x 100เป็นเงิน246,000บาท
1.3.โรงเรียนบานกําแมดคําเจริญ
 (47 x 20) x 100เป็นเงิน94,000บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ภาคเรียนที่ 1/2563
1.1.โรงเรียนชุมชนวังทอง
 (267 x 20) x 100เป็นเงิน534,000บาท
1.2.โรงเรียนบานเหลาหลวง
 (123 x 20) x 100เป็นเงิน246,000 บาท
1.3.โรงเรียนบานกําแมดคําเจริญ
 (47 x 20) x 100เป็นเงิน94,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 124 ลําดับที่ 40
2.เงินอุดหนุนโรงเรียนในตําบล ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่อจายคากิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารีของนักเรียน 3
 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.เงินอุดหนุนโรงเรียนในตําบล  ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่อจายคากิจกรรมวันเด็กแหงชาต3ิ โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 510,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคและการป้องกันโรค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคป้องกันโรคในเขตตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 143 ลําดับที่  1

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังขยะนําไปบริการประชาชนในพื้นที่
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงาน เชน รถบรรทุกขนขยะ
รถกูชีพและรถน้ําอเนกประสงคฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 140,000 บาท

1.วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว 10,000 บาท  
เพื่อจายคาวัสดุตาง ๆเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย เชน ถุง
มือยาง ออกซิเจน หนากากอนามัย สําลี ผาพันแผล น้ํายาตรวจ
สารเสพติดในรางกาย ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 132 ลําดับที่ 2 
2.คาจัดซื้อน้ํายาเคมีพนหมอกควันและทรายอะเบท  
ตั้งไว 100,000  บาทเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมีพนหมอกควัน
และทรายอะเบท ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 132 ลําดับที่ 7 
3.คาจัดซื้อวัคชีน ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคชี
นโรคพิษสุนัขบาของ อปท.ตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระนองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 144 ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขหมู
บานละ 20,000 บาท 9 หมูบาน
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 141 ลําดับที่ 17
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูสูงอายุผูพิการและผูยากไร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูสูงอายุผูพิการและผูยาก
ไร เชน การมอบถุงยังชีพและการชวยเหลือดานอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 93 ลําดับที่ 10

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,321,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,125,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,125,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 747,000 บาท

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 747,000 บาท
เพื่อจายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 2 อัตรา
1.ผูอํานวยการกองชาง 33,000 x 12 เป็นเงิน 396,000 บาท
2.นายชางโยธา 25,190 x 12 เป็นเงิน 302,280 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
-คาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 2 อัตรา
1.ผูอํานวยการกองชาง 2,220 x 12 เป็นเงิน 26,640 บาท
2.นายชางโยธา 1,840 x 12 เป็นเงิน 22,080 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบล
1.นายชางโยธา 2,000 x 12 เป็นเงิน 24,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนงใหพนักงานสวนตําบล
ผูอํานวยการกองชาง 3,500 x 12 เป็นเงิน 42,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 264,600 บาท

-คาตอบแทนพนักงานจางตั้งไว 261,240 บาท
เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจาง
1.ผูชวยชางไฟฟ้า 11,500 x 12 เป็นเงิน138,000 บาท
2.ผูชวยนายชางโยธา 9,700 x 12 เป็นเงิน116,400 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
-คาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 10,560 บาท
เพื่อจายคาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
1.ผูชวยชางไฟฟ้า 460 x 12 เป็นเงิน 5,520 บาท
2.ผูชวยนายชางโยธา 390 x 12 เป็นเงิน 4,680 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง
1.ผูชวยชางไฟฟ้า2,000 x 12 เป็นเงิน 24,000 บาท
2.ผูชวยนายชางโยธา2,000 x 12 เป็นเงิน 24,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 302,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจางเหมาบริหารตาง ๆ 
ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ตรายาง เครื่งมือเขียนแบบ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟสวิสซ
ไฟฟ้า มิเตอรไฟฟ้า ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน จอบ เสียม หิน  ปูนซิเมนต
เหล็ก ทอพีวีชี ทอคสล. และยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ เป็นตน
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอรกระดาษพิมพรูปถาย ป้ายไวนิล ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ ตลับหมึก เมาส แฟลซไดร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 1,484,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,484,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางโดมประกอบพิธีฌาปนกิจวัดในตําบลวังทอง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อกอสรางโดมประกอบฌาปนกิจวัดป่าประชาวัง ขนาด
กวาง 4.00 เมตรยาว 8.00 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 100 ลําดับที่  32

โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถ อบต.แหงใหม จํานวน 490,000 บาท

เพื่อกอสรางที่จอดรถยนต ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 35.00
 เมตร
เทพื้น คสล.พรอมป้ายโครงการตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 61 ลําดับที่  46

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ภายในหมูบาน จํานวน 98,000 บาท

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา คสล.(สําเร็จรูป) หมู 2 วังดารา ขนาด
กวาง 0.58 เมตร ลึก 0.60 เมตรยาว 43.00 เมตร พรอมฝา
ปิด คสล. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนา 64 ลําดับที่  62

โครงการขยายเขตประปาหมูบานเหลาหลวง หมู 3 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาหมูบาน ทอ พีวีชี ขนาด 2
 นิ้ว หนา 85 มม.ยาว 1,250 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อขุดเจาะบาดาล หมู 4 บานคําเจริญ ขนาด 6.00 นิ้ว ลึกไม
นอยกวา 60.00 เมตร 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการเทพื้น คสล.รอบเมรุ จํานวน 486,000 บาท

เพื่อเทพื้น คสล. รอบเมรุวัดป่าประชาวัง ขนาดกวาง 25.00
 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่  คสล.ไม
นอยกวา 825 ตรม.
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-
2565 หนา 67 ลําดับที่ 81

โครงการปรับปรุงยกระดับถนน  คสล. หมู6 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงยกระดับถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอย
กวา 180 ตรม.
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาหมูบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปลี่ยนทอเมนประปาหมู 8 บานเหลาหลวง ขนาด 2
 นิ้ว หนา 85 มม.ยาว 2,500 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 80 ลําดับที่ 82
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งบเงินอุดหนุน รวม 410,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 410,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 410,000 บาท

1อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอบานดุงตั้งไว 410,000บาท
1.1โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 3 ตั้งไว 50,000บาท 
เพื่อจายคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําวัดเหลาหลวงไปรร.ชุมชนวัง
ทอง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565หนา78 ลําดับที่ 71
1.2โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู 4 ตั้งไว 60,000บาท
เพื่อจายคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ไปนานายทุย  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 72 ลําดับที่ 31
1.3โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 5 ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําไปนาพอเพ็ง ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 81 ลําดับที่  89
1.4โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู 7 ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา วัดบุญมาวาสไปวังสมบัติ
เหนือ   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-
2565หนา 72 ลําดับที่  31
1.5โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู 7 ตั้งไว 50,000 บาท   
 เพื่อจายคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา นาพอเอบไปแยกเหลาหลวงวัง
สมบัติ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-
2565หนา 72 ลําดับที่  31
1.6โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําหมู 9 ตั้งไว100,000 บาท 
เพื่อจายคาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําแยกประปาไปหวยผักไหม     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 72 ลําดับที่ 31
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการฝึกอบรมใหกลุมสตรี เพื่อใหรูบทบาท
หนาที่และเพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 97 ลําดับที่ 13

โครงการวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการวันผูสูงอายุตําบลวังทอง เชน การจัด
กิจกรรม รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 92 ลําดับที่ 5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 125,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาตานยาเสพติด (วังทองเกมส) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด เยาวชน ประชาชน 
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 129 ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา  เชน ลูกฟุตบอล วอลเลยบอล  ตระ
กรอ ลูกเปตอง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 25,000 บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนภายในตําบล ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนภายในตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 125 ลําดับที่  42
2.อุดหนุนโรงเรียนภายในตําบล ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่ออุดหนุนการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
3 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 129 ลําดับที่  41
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีสงกรานต จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายงานประเพณีสงกรานต เชน อาหารเที่ยง
อาหารวาง คาจัดสถานที่ จัดขบวนแหนางสงกรานต   
และคาดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
หนา 134 ลําดับที่ 8
 

วันที่พิมพ : 22/9/2563  13:56:03 หนา : 36/41



โครงการสงเสริมงานวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการสงเสริมวัฒธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
หนา 133 ลําดับที่  2
 

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

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานดุง  ตั้งไว 20,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชพิธี  งานรัฐพิธี งาน
ประเพณีและงานศาสนพิธี  ตั้งไว  20,000  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 94 ลําดับที่ 17

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 38,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 38,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 28,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

จํานวน 28,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริหารศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
และสงเสริมสนับสนุนดานการเกษตรดังนี้
-คาตอบแทนคณะกรรมการศูนย 
(12 x 100) x 18 เป็นเงิน 21,600 บาท
-คาวัสดุ 6,800 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 82 ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเคมีการเกษตร
เชน พันธพืช สารป้องกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการคลองสวยน้ําใสในตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 107 ลําดับที่ 12

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลและปรับปรุง
ทัศนียภาพทําความสะอาดเสนทางสายหลักในตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 132 ลําดับที่  25

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปลูกตนไมภายในตําบลและรายจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 106 ลําดับที่ 3

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 108 ลําดับที่ 3
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 824,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 824,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 304,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 204,000 บาท

คาจางเหมาผูจดมาตรวัดน้ําประปา ตั้งไว  204,000 บาท 
- หมู 4,5 จํานวน 2  อัตรา 
 (2,000 X 12) X 2 เป็นเงิน 48,000 บาท
- หมู 3,8 จํานวน 2 อัตรา 
 (2,000 X 12) X 2 เป็นเงิน 48,000 บาท
- หมู 2,6,7,9 จํานวน 1 อัตรา 
 90,000 x 12 เป็นเงิน 108,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมกิจการประปา
หมูบานที่อยูในความรับผิดชอบ อบต.วังทอง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับงานประปา
เชน สารคลอรีน สารสม ปูนขาว ทราย  ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้ากิจการประปาหมูบานในความรับผิดชอบ
ของ อบต.วังทอง  ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,090,534 บาท

งบกลาง รวม 10,090,534 บาท
งบกลาง รวม 10,090,534 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 192,781 บาท

1.1เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 134,782 บาท
เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจางภารกิจ10 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป 8 อัตราในอัตรารอยละ 5 %ของคาตอบ
แทน ตั้งจายจากเงินรายได
1.2เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว 58,053 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผูชวยครูผูดูแล
เด็ก 7 อัตรา ในอัตรารอยละ 5 %ของคาตอบแทน 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตรา
รอยละ 0.2
ตั้งจายจากเงินรายได

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,070,400 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
-อายุ 60-69 ปี 591 คน ๆ ละ 600 บาท/เดือน
    (591 x 600) x 12 เป็นเงิน 4,255,200 บาท
-อายุ 70-79 ปี   222 คน ๆ ละ 700 บาท/เดือน
    (222 x 700) x 12 เป็นเงิน 1,864,800 บาท
-อายุ 80-89 ปี 84 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน
    (84 x 800) x 12 เป็นเงิน 806,400 บาท
-อายุ 90 ปีขึ้นไป 12 คน ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน
     (12 x 1,000) x 12 เป็นเงิน 144,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 92 ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูพิการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคน
พิการหรือทุพพลภาพจํานวน 195 คน ๆ ละ 800 บาทตอเดือน
และ 30 คน ๆ ละ 1,000 บาทตอเดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 92 ลําดับที่  2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 130,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  ตั้งไว 120,000 บาทเพื่อจายเบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดส จํานวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน(20 x 500) x 12
 เป็นเงิน 120,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 92 ลําดับที่ 4
โครงการสนับสนุนเฉลิมพระเกียรติชวยเหลือผูป่วยเอดส
ตั้งไว 10,000 บาทเพื่อจายเป็นคาดําเนินการสนับสนุนเฉลิมพระ
เกียรติชวยเหลือผูป่วยเอดส
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565หนา 92 ลําดับที่ 4

สํารองจาย จํานวน 167,449 บาท

เพื่อจายในกรณีที่จําเป็นเรงดวนตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลตั้งจายจากเงินรายได

รายจายตามขอผูกพัน

โครงการอุดหนุนกองทุนประกันสุขภาพ จํานวน 102,895 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนประกันสุขภาพรอยละ40ของยอด
งบประมาณทีไดรับการจัดสรร
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 185,009 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่นคํานวณจากประมาณการรายรับ ฯองคการบริหารสวนตําบล
คํานวณในอัตรารอยละ 1
ตั้งจายจากเงินรายได
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