
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านเกวียน
อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 23,172,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,173,990 บาท
งบบุคลากร รวม 4,458,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
1. ตําแหน่ง นายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 20,400 บาท เป็น
เงิน 244,800 บาท
2. ตําแหน่ง รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220 บาท จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 22,440 บาท เป็นเงิน 269,280  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
1. ตําแหน่ง นายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,750 บาท  เป็น
เงิน 21,000 บาท
2. ตําแหน่ง รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 1,760 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
1. ตําแหน่ง นายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,750  บาท เป็น
เงิน 21,000 บาท
2. ตําแหน่ง รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 1,760  บาท  เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ นายก อบต
. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
1. ตําแหน่ง ประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,220 บาท เป็น
เงิน 134,640  บาท
2. ตําแหน่ง รองประธานสภา อบต.  จํานวน 12  เดือนๆ ละ 9,180
  บาท เป็นเงิน 110,160  บาท
3. ตําแหน่ง ส.อบต. จํานวน 10 คนๆ ละ 7,200 บาท  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 864,000  บาท
4. ตําแหน่ง เลขานุการสภา อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200
  บาท  เป็นเงิน 86,400  บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,578,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,607,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงาน อบต. จํานวน 5 อัตรา
1. นักบริหารงาน อบต. เป็นเงิน 449,760  บาท
2. นักบริหารงานทัวไป  เป็นเงิน  308,640  บาท
3. นักจัดการงานทัวไป  เป็นเงิน 277,920  บาท
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน  291,420  บาท
5. นักทรัพยากรบุคคล  เป็นเงิน  279,780  บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง ปลัด อบต. จํานวน 12 เดือนๆ
 ละ 7,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วน
ราชการทีมีฐานเทียบเท่ากอง) จํานวน 2 อัตร
 จํานวน 12 เดือนๆ ละ 10,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 697,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง
1. ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ตังไว้ 540,000  บาท  จํานวน 5 อัตรา  ดังนี
1.1  นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  108,000  บาท
1.2  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 2 อัตรา  เป็นเงิน  216,000  บาท
1.3  คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา   เป็นเงิน  216,000  บาท
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังไว้  157,200  บาท  จํานวน 1
 อัตรา  ดังนี
2.1  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  157,200  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  
1. ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้ 60,000  บาท
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตังไว้ 3,900  บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,704,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 309,850 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 190,850 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง เป็นกรณีพิเศษ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร และพนักงาน
ส่วนตําบล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,654,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารของ อบต. ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น การเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่าย
แบบ พิมพ์เขียว ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 
1. ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้  25,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองใน
การประชุมสภาฯ หรือการประชุมที อบต.ด่านเกวียน จัดขึน เช่นค่า
อาหาร เครืองดืม อาหารว่าง ฯลฯ
2. ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลผู้มาเยียมเยียน อบต. ตัง
ไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลผู้มา
เยียมเยียน อบต. เช่น ค่าเอกสาร ของขวัญ ของทีระลึก ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตังไว้ 150,000  บาท  เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ เช่น นิทรรศการ ประกวด แข่งขัน และพิธีเปิด
ต่างๆ ฯลฯ
4. ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ พานดอกไม้ ฯลฯ ตังไว้ 5,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหาร และ ส.อบต.
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม อมรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร ส.อบต. หรือบุคคลซึงนายกฯ ได้มี
คําสังแต่งตังให้ไปอบรมฯ 
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังของ อปท. ตามที กกต
. กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีที กกต
. สังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ)
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางาน จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อนเพือแก้ปัญหาความยากจน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.
โครงการอบรมศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ส.อบต. ผู้สังเกตการณ์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 274,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ทีอยู่ใน
ความดูแลของ อบต. ทีชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครืองถ่ายเอกสาร เครือง
พิมพ์ดีด
 เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตัง
ไว้ 214,600 บาท
2. ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตังไว้ 60,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ นํา
ดืม ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ หลอดไฟ ฯลฯ 
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก  ยางใน ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถบรรทุก
ขยะ  รถจักรยานยนต์ ทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบ
ต. 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม และอืนๆ ที
เกียวกับคอมพิวเตอร์ 

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ทีอ่านประจํา อบต. 2 ฉบับต่อวัน นิตยสารราย
สัปดาห์ 1 ฉบับต่อสัปดาห์ นิตยสารท้องถิน หรือหนังสือทีเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการของ อปท.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารทีทําการ อบต. หรืออาคารสถานทีที
อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบต. 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ฯลฯ ทีใช้ประจําอาคารสํานักงานที
ทําการ อบต. หรืออาคารสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของอบต. 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับอาคารทีทําการ อบต. หรืออาคารสถานทีที
อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบต. 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ฯลฯ ทีใช้ในราชการของ อบต. 
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น การสือสารระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 11,000 บาท

เพืออุดหนุน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างฯ อ.โชคชัย  
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,269,210 บาท
งบบุคลากร รวม 1,585,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,585,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,543,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา ดังนี
1. นักบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 406,020 บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 314,580 บาท
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 550,320 บาท
4. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 272,460 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที
มีฐานะเทียบเท่ากอง) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 683,830 บาท
ค่าตอบแทน รวม 259,830 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 127,430 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล  และพนักงาน
จ้าง
 เป็นกรณีพิเศษ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 92,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบทีกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 344,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 84,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารของ อบต. ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น การเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่าย
แบบ พิมพ์เขียว ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และ
อืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  (กรณีฉุกเฉิน) 
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล หรืองานอืนๆ ทีเกียวข้อง 
โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรม อปพร.  
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น แผงกันเหล็ก กรวยยาง กระบอง ไฟกระพริบ
 กระบอง ไฟฉาย แผงไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

เพือใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,213,399 บาท
งบบุคลากร รวม 683,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 683,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 401,940 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 401,940 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่หัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที
มีฐานะเทียบเท่า
กอง) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 529,459 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,495 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 42,495 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เป็น
กรณีพิเศษ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด  

ค่าใช้สอย รวม 419,964 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 139,964 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
สารของ อบต. ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น การเข้าปกหนังสือ เย็บเล่ม ดูดส้วม ทําความสะอาด ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา พานดอกไม้สด ตังไว้ 5,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ เช่น จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดต่างๆ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตังไว้ 100,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน กิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิด
ต่างๆ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
โครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านเกวียน

จํานวน 15,000 บาท

เพือใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านเกวียน เช่น กิจกรรมวันแม่ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ฯลฯ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
เกวียน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านเกวียน
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ และวัสดุครุภัณฑ์ ที
อยู่ในความดูแลของ อบต. ทีชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ลําโพง ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และ
อืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,574,990 บาท
งบดําเนินงาน รวม 774,990 บาท
ค่าใช้สอย รวม 303,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา จํานวน 303,600 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่าน
เกวียน จํานวน 46 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 225,400
 บาท
2. ค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการ ฯลฯ
 เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 46 คนๆ ละ 1,700  บาท เป็น
เงิน 78,200 บาท

ค่าวัสดุ รวม 471,390 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 471,390 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน และโรงเรียนบ้านตูม จํานวน 200
 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 383,240 บาท
2. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านเกวียน จํานวน 46
 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 88,150 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 800,000 บาท
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนบ้านตูม โรงเรียน
บ้านหนองบอน จํานวน 200 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 800,000 บาท 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 90,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมู่บ้าน

งานโรงพยาบาล รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่า เคมีภัณฑ์ ทรายอะเบท นํายาพ่นหมอกควัน วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ติดเชือเอ
ชไอวี ฯลฯ 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันโรคติดต่อ ทีมีผล
กระทบต่อประชาชนในเขต อบต.ด่านเกวียน เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรค
ไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดใหญ่ โรคฉีหนู  โรคไข้หวัด ฯลฯ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,137,460 บาท
งบบุคลากร รวม 956,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 956,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 713,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา คือ
1. นักบริหารงานสวัสดิการ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 401,940 บาท
2. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 311,580 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที
มีฐานะเทียบเท่ากอง) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนัก
พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 181,180 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,180 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 64,180 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง เป็นกรณีพิเศษ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ ประกวด
แข่งขัน และพิธีเปิดต่างๆ ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช้าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม อมรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,232,490 บาท
งบบุคลากร รวม 823,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 823,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 620,520 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
1. นักบริหารงานช่าง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 406,020 บาท
2. นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 214,500 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที
มีฐานะเทียบเท่า
กอง) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,420 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพนักงานจ้างตามภารกิจ 
งบดําเนินงาน รวม 409,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 219,350 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 123,350 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เป็นค่าตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ ตังไว้ 63,350 บาท
2. เป็นค่าตอบแทนนายช่าง นายตรวจ และเจ้าหน้าทีผู้ตรวจแบบแปลนก่อ
สร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ ข้อ
บัญญัติ อบต.ด่านเกวียน เรือง การกําหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบ
แปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2556 ตังไว้ 10,000 บาท
3. เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจ
งานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ตังไว้ 50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

วันทีพิมพ์ : 9/7/2561  10:23:26 หน้า : 10/14



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบทีกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช้าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม อมรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลซึงนายกฯ ได้มีคําสังแต่งตังให้ไป
อบรมฯ
โครงการวางผังเมืองรวมและปรับปรุงผังเมืองรวม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนใน
พืนที พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผัง
เมือง ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน พลัว ปูน ทราย หิน เกียง ฯลฯ  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และ
อืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือถังขยะประจําหมู่บ้าน ถังขยะแยกประเภท ฯลฯ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันเกียวกับปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันเกียวกับปัญหาสิงเสพติดและโรค
ติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก เอดส์  ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีเพือลดความรุนแรงของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีเพือลดความรุนแรงของครอบ
ครัว
โครงการขับเคลือนการนําเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการขับเคลือนการนําเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาท้องถิน
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีทางศาสนา รัฐ
พิธี และประเพณีต่างๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกทีดีต่อชุมชนและสังคม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึกทีดีต่อชุมชนและสังคม ให้กับประชาชน ผู้บริหาร ส.อบต
. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ด่านเกวียน 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เพือเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน / ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด ฯลฯ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 662,700 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 662,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 662,700 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 662,700 บาท
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัย  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตระบบท่อจําหน่ายนําประปาส่วนภูมิภาคเข้าหมู่บ้าน  และขยาย
ระบบท่อจําหน่ายนําประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนม่วง  หมู่
ที  4  ตามรายละเอียดงานและประมาณราคาทีการประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอโชคชัยได้แจ้งตามหนังสือที  มท.  55410-34/2293 ลงวัน
ที 20 กรกฎาคม 2560 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,390,900 บาท
งบลงทุน รวม 2,390,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,390,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 5 จากบ้านนายชอบ ดอกกระโทก ถึง บ้าน
นายถาวร เนตรสูงเนิน

จํานวน 308,400 บาท

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 183 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 549 ตารางเมตร พร้
อมไหล่ทางจากวัสดุพืนทางเดิม ความกว้างไหล่ทางตามสภาพพืนที และ
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดอืนๆ ตามรูปแบบรายการที อบต
.ด่านเกวียน กําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าโรงผลิตนําประปา
เทศบาลนครนครราชสีมา บ้านหนองบอน หมู่ที 6

จํานวน 1,553,500 บาท

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 550 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล้กไม่น้อยกว่า 2,750 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางจากวัสดุพืนทางเดิม ความกว้างไหล่ทางตามสภาพ
พืนที และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดอืนๆ ตามรูปแบบ
รายการที อบต.ด่านเกวียน กําหนด
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อกลม คสล) ริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายขึนไปบ่อขยะ บ้านหนองสระธาร หมู่ที 10

จํานวน 96,000 บาท

ขนาดท่อกลม คสล. มอก. ชันที 3 Dia 0.60 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสร็มเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80เมตร จํานวน 4 บ่อ ราย
ละเอียดอืนๆ ตามรูปแบบรายที อบต.ด่านเกวียน กําหนด
โครงการขุดคลองไส้ไก่  จากนานางเข็มทอง ถึงสามแยกบ้านตูม บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที 9

จํานวน 51,000 บาท

ขนาดปากคลองกว้าง 1.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลีย 0.50 เมตร ยาว 540 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการขุดไม่น้อย
กว่า 810 ตารางเมตร ทําการก่อสร้างทางรถข้าม จํานวน 3 จุด และวางท่อ
ระบายนําออกจากพืนทีทําการเกษตร รายละเอียดอืนๆ ตามรูปแบบ
รายการที อบต.ด่านเกวียน กําหนด
โครงการขุดลอกคลองนําธรรมชาติ  (คลองกุดตาชม) บ้านด่านเกวียน หมู่ที 
1

จํานวน 382,000 บาท

ขนาดปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึกรวม
สภาพเดิม 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการขุดไม่น้อย
กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
อืนๆ ตามรูปแบบรายการที อบต.ด่านเกวียน กําหนด

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้ / หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ / หญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ ตลอดจนถึงการอนุรักษ์นํา  ป่า รักษาสิงแวดล้อม และทรัพยากร
ธรรมชาติ ฯลฯ 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,697,161 บาท
งบกลาง รวม 4,697,161 บาท
งบกลาง รวม 4,697,161 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 61,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้
แก่ สนง.ประกันสังคม ของ
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ตังไว้ 55,000 บาท 
2. พนักงานจ้างทัวไป (ผู้ดูแลเด็กฯ) ตังไว้ 6,000 บาท 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,920,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง
อายุ 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,027,200 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท / เดือน ตัง
ไว้ 12 เดือน จํานวน 3 คน 

สํารองจ่าย จํานวน 318,525 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีจําเป็นและฉุกเฉินเหตุการณ์ทีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย หรือความจําเป็นเร่งด่วนให้กับประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 203,600 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลด่านเกวียน  ตังไว้  53,600
 บาท
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ  ตังไว้  150,000  บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 148,836 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) 
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